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Doctor H. Malicky 

Op 7 november j.l. promoveerde ons Oostenrijkse lid Herr H. Malicky aan de 

universiteit van Wenen tot Doctor in de filosofie (zoölogie) op een proefschrift 

getiteld: 

„Untersuchungen über die ökologischen Beziehungen zwischen Lycaenidenrau- 

pen (Lepidoptera) und Ameisen (Formicidae, Hymenoptera)”. 

Bestuur en Redactie wensen Dr. Malicky, die zich vooral interesseert voor de 

oecologie van de Lepidoptera, van harte geluk met de succesvolle afsluiting van 

zijn universitaire studie. 

Verslag van de 26ste Herfstvergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 26ste Herfstvergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op zaterdag 19 november 1966 in het Zoölogisch Laboratorium te 

Amsterdam. Deze vergadering werd gecombineerd met die van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie en werd voorafgegaan door een Buitengewone Verga¬ 

dering. Voorzitter was Prof. Dr. J. van der Vecht. 

Aanwezig waren: B. van Aartsen, Dr. G. Barendrecht, Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. 

A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. H. Besemer, H. F. H. Blankwaardt, W. L. Blom, 

S. de Boer, Mej. W. de Brouwer, H. C. Burger, J. W. Bijl, H. A. Coene, Dr. A. Diakonoff, 
Drs. J. P. Duffels, Dr. G. L. van Eyndhoven, Dr. H. J. de Fluiter, W. H. Gravestein, 

W. de Groot, Ir. P. Gruys, A. J. Hannema, Dr. P. F. Baron van Heerdt, W. Hellinga, 

G. Helmers Jr., Dr. D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, H. C. Holleman, G. Houtman 
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Dr. C. de Jong, Dr. W. J. Kabos, Dr. G. Kruseman, Mevr. Drs. M. C. Kruseman-Jansen, 

B. J. Lempke, J. P. van Lith, W. P. Mantel, P. Mijzen, H. van Oorschot, R. van Oorschot, 

H. Overbeek, G. van Rossem, Dr. R. T. Simon Thomas, Dr. F. Th. M. Spieksma, H. J. L. T. 

Stammeshaus, J. Stodèl, Mej. W. Vandendriessche, Prof. Dr. J. van der Vecht, M. van de 

Vrie, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, C. J. Zwakhals 
en Drs. K. W. R. Zwart. 

Op de presentielijst waren vijf handtekeningen onleesbaar. Er waren zes intro¬ 

ducés. 

De Voorzitter opende deze goed bezochte bijeenkomst en heette alle aanwe¬ 

zigen hartelijk welkom. Hij ging daarna over tot het bespreken van het enige punt 

van de buitengewone vergadering, nl. het contract van bruikleen inzake de biblio¬ 

theek tussen de N.E.V. en de Universiteit van Amsterdam. Hij bracht de verga¬ 

dering op de hoogte van de stand van zaken en hoopte de leden in een volgende 

vergadering te kunnen mededelen, dat deze aangelegenheid eindelijk ,,rond” is. 

Hierna gaf hij het woord aan de Heer G. van Rossem, die namens de Planten- 

ziektenkundige Dienst te Wageningen wederom zijn jaarlijkse interessante voor¬ 

dracht hield over het optreden van enkele schadelijke insekten in 1966. 

Na de lunchpauze was het woord allereerst aan Dr. F. Th. M. Spieksma, welke 

een voordracht hield over „de huisstofmijt Dermatophagoides pteronyssinus, de 

producent van het huisstofallergeen”. 

Daarna kreeg de Heer H. F. H. Blankwaardt het woord voor zijn voordracht 

over: „Praedatie door mezen van twee kleurvormen van de dennenspanrups”. 

Tenslotte vertoonde en besprak Drs. K. W. R. Zwart de bijzonder interessante 

film over: „The alder woodwasp and its insect enemies”. 

Alle voordrachten werden door de vergadering met veel belangstelling gevolgd 

hetgeen ook bleek uit de discussies welke zich naar aanleiding daarvan ontsponnen. 

Nadat verder niemand het woord verlangde, werd deze bijeenkomst door de 

Voorzitter, onder dank aan de sprekers, gesloten. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 

Verslag van de 99ste Wintervergadering 
door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 99ste Wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd zondag 19 februari 1967 gehouden in de Promenadezaal van Hotel Haarhuis 

te Arnhem onder voorzitterschap van de president, Prof. Dr. J. van der Vecht. 

Er was een record aantal leden aanwezig en zij had wederom een zeer geanimeerd 

verloop. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigers : B. van Aartsen, P. Aukema, Dr. G. 
Barendrecht, Pater Benno, Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, 
Dr. A. F. H. Besemer, F. A. Bink, M. H. den Boer, H. C. Bolk, P. J. Brakman, H. A. Coene, 

Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, G. Dijkstra Hzn., N. W. Elfferich, Dr. H. FI. Even- 
huis, A. M. J. Evers, Dr. G. L. van Eyndhoven, J. J. Fetter, F. C. J. Fischer, Mr. J. C. 

Gerbrandy, Drs. V. Gerris, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. Gravestein, 

J. M. A. van Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, W. de Groot, M. J. Gijs- 
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wijt, W. Hellinga, G. Helmers Jr., Dr. D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, E. Houkes, 
K. J. Huisman, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, G. Jonkers, Dr. W. J. 
Kabos, Dr. L. G. E. Kalshoven, J. Kleinhout, J. M. Koese, H. Kraan, Drs. D. Kruizinga, 

W. Kuijken, C. H. ter Laag, H. Landsman, B. J. Lempke, J. P. van Lith, Drs. J. A. W. Lucas, 
Prof. J. C. van der Meer Mohr, Sj. van der Molen, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, 
R. van Oorschot, J. J. van Oosterhout, Dr. S. J. van Ooststroom, C. Ottenheijm, H. Overbeek, 

P. Poot, J. H. N. Pijfers, G. van Rossem, A. Schoemaker, Dr. R. T. Simon Thomas, G. J. 
Slob, G. Stobbe, A. Teunissen, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, W. Verhaak, 

Br. Virgilius Lefeber, P. Vroegindeweij, Mevr. F. M. Vroegindeweij-Saarloos, H. J. M. 

Wassink, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, J. B. Wolschrijn, C. J. Zwakhals, Drs. K. W. R. 

Zwart. 

Een viertal handtekeningen op de presentielijst waren onleesbaar. Voorts waren 

er een zevental introducés. 

De Voorzitter opende deze vergadering met een hartelijk woord van welkom 

tot het zeer grote gezelschap en begroette enkele buitenlandse introducés uit Polen. 

Hij ging daarna over tot het doen van enkele bestuursmededelingen in het kader 

van de Buitengewone Vergadering, welke aan deze Wintervergadering vooraf ging. 

Allereerst richtte hij enkele hartelijke woorden tot Dr. G. L. van Eyndhoven 

ter gelegenheid van het hem verleende doctoraat honoris causa door de Senaat van 

de Universiteit van Amsterdam. 

Daarna feliciteerde hij Dr. D. Hille Ris Lambers voor het doctoraat honoris 

causa hem verleend door de Universitâ degli Studi di Milano voor zijn belangrijke 

onderzoekingen op het gebied van de bladluizen. 

Deze toespraken werden door de aanwezigen met een hartelijk applaus besloten. 

Vervolgens maakte de Voorzitter melding van zijn initiatief tot het instellen 

van een Uyttenboogaart-Eliasenprijs, waarvan het conceptreglement door hem werd 

voorgelezen. Dit reglement zal zo spoedig mogelijk in de Entomologische Berichten 

worden gepubliceerd. (Zie Ent. Ber. 27 : 102, 1967). 

Tenslotte deelde hij de aanwezigen mede dat de prijs van de Monografie- 

Brakman voor leden ƒ 22,50, voor niet-leden ƒ 45,— bedraagt. De in de Ent. 

Ber. vermelde prijs van de Lepidopteren-Catalogus-LEMPKE van ƒ 6,50 berustte 

op een misverstand. Deze moet ƒ 8,—- bedragen. 

Daar er geen verdere mededelingen voor de Buitengewone Vergadering waren, 

kwam vervolgens als eerste punt van de Wintervergadering het vaststellen van de 

plaats, waar de volgende Wintervergadering gehouden zou worden, aan de 

orde. Na enige discussies werd hiervoor Rotterdam gekozen en wel op een zondag. 

Daarna werd overgegaan tot punt 2 van de agenda, het eigenlijke doel van deze 

bijeenkomst, nml. de Wetenschappelijke Mededelingen. De volgende sprekers 

leverden hiervoor een bijdrage: 

*Dr. D. C. Geijskes: Libellen, gevonden in volle zee van het Caraibisch gebied. 

*Ir. G. A. Graaf Bentinck: Mededelingen over enkele zeldzame vlinders en 

andere insecten. 

E. J. Nieuwenhuis: Mededelingen over enkele zeldzame vlinders van Nieuw 

Caledonië en Nieuw Guinea. 

*Dr. W. J. Kabos: Over Ommochromen bij Nymphalidae. 

*K. Vegter: Over twee zeldzame Pompilidae in Noord-Nederland. 
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*Br. Virgilius Lefeber: Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata, meren¬ 

deels in Zuid-Limburg. 

Drs. J. A. W. Lucas: Over zeldzame zweefvliegen en andere tweevleugeligen. 

De met * gemerkte voordrachten zijn of worden in de Ent. Ber. gepubliceerd. 

De Heer J. M. Koese vertoonde een bijzonder interessante film over de eier- 

leggende boorwesp (Rhyssa curvipes). 

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich interes¬ 

sante discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd soms bekort moesten 

worden. 

Nadat niemand van de rondvraag gebruik wenste te maken, werd deze bijzonder 

druk bezochte bijeenkomst door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, ge¬ 

sloten. 

Na afloop van de vergadering volgde in één der nevenzalen een RECEPTIE, 

aangeboden door het Bestuur aan Dr. G. L. van Eyndhoven. Velen hebben van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt hem met zijn onderscheiding geluk te wensen. 

Ook deze receptie had een zeer gezellig verloop. 

Amstrdam-O., Weesperzijde 23 II. 

Twee zeldzame Pompilidae (Hym.) in Noord-Nederland 

door 

K. VEGTER 

Op 26 juli 1959 ving ik op een stuk land aan de westoever van de Bel ter Wijde 

onder Ambt-Vollenhove (Ov.) een $ van Anoplius caviventris Auriv. (= An. 

haereticus Tourn.). Volgens Wilcke (De Nederlandse Pompilidae, 1943) werd 

deze soort in 1896 te Oisterwijk uit een rietstengel en in 1941 te Udenhout uit 

een braamstengel gekweekt. Ook buiten Nederland schijnt de soort zeer zeldzaam 

te zijn en is ze, alweer volgens Wilcke, alleen in de Alpen (Tirol) gevonden. 

Op 6 september 1966 ving ik aan een bosrand bij Emmen een $ , dat ik deter¬ 

mineerde als Deuteragenia intermedia Dahlb., maar dat nu (zie H. Wolf, 1964, 

in Opuscula Entomologien 39) als Dipogon (Deuteragenia) hircanum (Fabr.) 

moet worden aangeduid. Deze euro-siberische soort, die slechts hier en daar in de 

Middeneuropese Laagvlakte, maar niet in Noordwest-Duitsland of België gevon¬ 

den werd, werd in Nederland eerder bij Vught, bij Bennekom en in Limburg 

gevonden. 

Zusammenfassung 

Zwei seltene, bisher nur aus dem Süden der Niederlande bekannte Pompiliden 

wurden nun auch im Norden des Landes gefunden. 

Emmen, Sophielaan 11. 

Aangeboden. Everts, Coleoptera Neerlandica, deel 1, 2 en 3. Indien binnen een week geen 

antwoord, dan verkocht. 

J. J. Meurer, Prinses Irenelaan 43, Hillegom. 
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Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1966, 

merendeels in Zuid-Limburg 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Crossocerus congener Dhlb. Vier Ç $, St. Pietersberg, kweek uit meidoornhout 

en paaltjes. 

Crossocerus podagricus Lind. Een $ en vier $ $ , St. Pietersberg, kweek uit 

meidoorn, paaltjes en vlierstengels. 

Crossocerus as similis Sm. (tirolensis Khl.). Een $ , Bernden. 

Crossocerus cinctius Dhlb. Een $ uit vlierstengel, Bemelen. 

Crossocerus pubes eens Sh. Een $ en een $ te Vaals op een paaltje, een $ 

Amby, een « $ en vier $ $ uit vlierstengel, St. Pietersberg. 

Crossocerus styrius Khl. Een $ gekweekt uit een stuk oud hout, St. Pietersberg. 

Na de mededeling van de heer K. Vegter in 1965 is dit dus het tweede exemplaar 

voor Nederland. 

Rh op alum clavipes L. In Zuid-Limburg gewoon; nu ook een $ en een $ uit 

Botshol (Abcoude), waar ik die soort tussen I960 en 1964 nooit gezien had. 

Rhopalum kiesenwetteri A. Mor. Hier ligt de zaak juist andersom: deze soort is 

in Botshol vrij gewoon, maar in Limburg heel zeldzaam. Prof. Sanders kende 

hem helemaal niet. Ik ving dit jaar een $ in onze tuin te Maastricht, 11 augustus. 

Ectemnius lituratus Pnz. Weer drie $ $ , St. Pietersberg, waaronder twee ge¬ 

kweekt uit een vermolmd stuk hout (met nog een $ ), St. Pietersberg. 

Nysson trimaculatus Rossi. St. Pietersberg en ’t Rooth (gern. Margraten). 

Nysson niger Chevr. Vorig jaar drie $ $ , nu een $ op precies dezelfde vind¬ 

plaats: St. Pietersberg. Nadere bijzonderheden volgen in een apart artikel. 

Tachysphex psammobius Khl. Grote kolonie te Kanne, langs het Albertkanaal. 

Na controle van mijn determinatie door de heer P. M. F. Verhoeff bleek mij, dat 

ik in 1965 reeds een « $ van deze soort gevangen had bij de ingang van de Kan- 

nergrotten en dat is Nederlands gebied. De $ $ , die ik vermeld heb van Meijen- 

del, blijken daarentegen tot de soort pompiliformis te behoren. Zie Ent. Ber. 26 : 

209, 1966. 

Dolichurus corniculus Spin. Deze soort had ik nog nooit eerder waargenomen. 

Op 24.VII.1966 ving ik te Baarn een $ . Bovendien ontving ik in september 1966 

van mijn zeer gewaardeerde collega, Br. Arnoud, een buisje met enkele Aculeata, 

door hem in die laatste weken verzameld. Ook daarbij bevond zich een paartje 

corniculus, gevangen te Brunssum, begin september 1966. Deze soort is uit Lim¬ 

burg, voorzover mij bekend, slechts eenmaal vermeld, nl. van Epen (lijst Bouw¬ 

man). 

Priocnemis gracilis Hpt. Een $ 17.IX.1966, Kanne. 

Priocnemis schencki Khl. Een $ , Kolmont, 11.VII.1966. 

Dipogon spec. St. Pietersberg, gekweekt uit dode Sorbus-stam. Volgens mij moet 

dit nitida Hpt. zijn. Het dier is nog in Roermond bij Prof. Sanders voor nader 

onderzoek. 
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Evagetes pectinipes L. Door mij een 9 op 22.VII. 1963 te Zandvoort gevangen, 

maar pas onlangs door Prof. Sanders als zodanig herkend. 

Evagetes pinguicornis Hpt. (pilosellus Wesm.). Een $ , Kolmont, 11.VI. 1966. 

Euodynerus quadrifasciatus F. Een $ , Kolmont, 11.VI.1966. 

Microdynerus exilis H.Sch. Een $ , Vlissingen, gevangen door de heer van 

Aartsen. 

Ancistrocerus dusmetiolus Str. Een 9, Vaals, 11.VII.1966. 

Eumenes papillarius Chr. Amby, ’t Rooth (en Ternaaien). Deze soort had ik 

sinds 1954 niet meer waargenomen. 

Coelioxys rufescens Lep. Een $ , Maastricht. 

Megachile ligniseca K. Een 9 , St. Pietersberg. Deze soort en de vorige had ik 

nooit eerder waargenomen, ofschoon ze in de literatuur nogal eens vermeld zijn; 

echter grotendeels van vrij oude datum. 

Melitta leporina Pnz. Slechts eenmaal zelf gevangen. Nu twee $ $ , Arcen en 

St. Pietersberg (drie $ $ van Ternaaien, vliegend op wikkesoorten). 

Melitta tri einet a K. Talrijk op rode ogentroost, St. Pietersberg (Kanne en Ter¬ 

naaien) . 

Osmia aurulenta Pnz. Door mij nooit eerder waargenomen, ook niet in de 

duinen. In mei en juni 1966 vloog de soort massaal in Kolmont op Lotus. 

Osmia spinulosa K. Eveneens te Kolmont, maar niet zo massaal, op hoge gele 

composieten. 

{Nomada major Mor. Reeds genoemd of nog te vermelden in apart artikel). 

Nomad a jlavo guttata K. Weer een 9 , Amby. 

Andrena combinata Chr. In aantal te Amby (de exemplaren bevinden zich nog 

bij Prof. Sanders in Roermond). 

Andrena polit a Sm. Een 9, Kolmont, 11.VI.1966. 

Andrena thoracica F. Deze soort, die op een bepaald gedeelte van onze St. Pie¬ 

tersberg in het voorjaar in groot aantal vliegt, heeft nog een tweede generatie, die 

door Prof. v. D. Vecht voor Nederland zeldzaam wordt genoemd. In het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam bevinden zich verschillende paartjes van deze tweede 

generatie. Ook in de collectie van Br. Arnoud vond ik een 9 , gevangen te Maas¬ 

tricht, rond 1950. Ik ving op de St. Pietersberg: een 9 , 30.VI.1966 op Kubus, 

een > 9 , 10.VII.1966 op distel, een $ , 21.VI.1966. 

Prosopis bisinuata Forst. Twee mannetjes en wijfjes, Maastricht. 

Halictus xanthopus K. De $ $ vliegen erg laat, zodat ze in weinig collecties te 

vinden zijn. Ik ving er dit jaar weer twee: Kolmont en Amby, half oktober. 

Halictus eurygnathus F. Een 9, Kolmont, 11.VI.1966. 

Ceratina cyanea L. Nu ook van de St. Pietersberg. (Wordt nog in een apart 

artikel besproken). 

Summary 

Enumeration of interesting Hymenoptera-Aculeata, for the greater part taken in 

the south of Dutch Limburg in the course of 1966. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 
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One new genus and three new species of Indian aphids 

(Homoptera, Aphididae) 

by 

A. N. BASU 

{Plant Virus Research Substation, Kalimpong, West Bengal, India') 

and 

D. HILLE RIS LAMBERS 

{Bladluis onderzoek T.N.O., Benne kom, Netherlands) 

Abstract 

In this paper the following new genus and new species are described from the Darjeeling 

area of India. Pyrolachnus gen. nov., type-species Lachnus pyri Buckton, 1899; Aiceona litseae 

spec, nov., from Litsea polyantha\ Nippolachnus bengalensis spec, nov., from Eriobotrya 

dubia\ Nippolachnus eriobotryae spec, nov., from Eriobotrya petiolata. Keys are given to the 

genera of Lachnini, and to the known species of the genus Nippolachnus Matsumura. 

Aiceona litseae spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Morphological characters: Body oval, about 2.16—2.69 mm long. 

Head brown to dark brown sclerotic, with a median suture on anterior part; frontal 

outline convex. Antennae 6-segmented, dark brown, hairy, about 0.44—0.53 times 

as long as body, without secondary rhinaria; segment III with a large number of 

hairs, the longer ones mostly directed inwards and up to about 3—3.5 times as 

long as basal diameter of the segment. Eyes dark, of 3 facets, but specimens with 

multicorneal eyes are occasionally found. Rostrum extending to the 3rd pair of 

coxae; ultimate segment slender, with straight sides, tapering but not quite acute- 

tipped, just longer than, to about 1.25 times as long as 2nd joint of hind tarsi, with 

about 6—8 long and fine hairs besides 6 very short and inconspicuous preapical 

ones. Prothorax fused with head, brownish sclerotic; meso- and metanota with 

small marginal sclerites; abdominal tergum membranous. Dorsal hairs numerous, 

long, with finely drawn out apices, many placed on small brownish scleroites; 

tergite VII with about 12—22 hairs of up to 3-3—6.0 times as long as basal 

diameter of antennal segment III; tergite VIII with 8—12 hairs of up to 3.7—6.0 

times that diameter. Siphuncular cones brown to dark brownish, with 25—38 hairs 

which partly are thinner and shorter than those on dorsum. Cauda brownish, with 

about 14 hairs that are much shorter than those on dorsum. Legs dark brownish, 

with numerous hairs, the longer ones on hind tibiae about 1.4—2.6 times diameter 

of hind tibiae at middle; first tarsal joints usually with 6 hairs but individual tarsi 

occasionally bear 5—8 hairs. 
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Measurements in mm. 

No. Length Ant. Diam. Antennal segments 
body siph. III IV V VI 

1. 2.62 1.15 0.08 0.38 0.21 0.19 (0.14 + 0.06) 
2. 2.62 1.32 0.06 0.45 0.24 0.24 (0.17 + 0.05) 

3. 2.65 1.18 0.06 0.41 0.21 0.19 (0.14 + 0.05) 
4. 2.46 1.31 0.06 0.45 0.24 0.22 (0.16 + 0.06) 
5. 2.69 1.29 0.06 0.43 0.22 0.21 (0.16 4- 0.06) 

6. 2.16 1.05 0.06 0.37 0.15 0.17 (0.14 4- 0.05) 

7. 2.38 1.16 0.06 0.40 0.19 0.20 (0.15 4" 0.05) 
8. 2.33 1.12 0.08 0.37 0.18 0.17 (0.16 4“ 0.05) 

(1—5, Soreang, 29.V.1957; 6—7, Kalimpong, 19.IX. 1965; 8, Takdah, 8.XII.1965; all 

from Lit sea polyantha, leg. A. N. Basu). 

Colour in life: Body dirty brownish, covered with waxy powder. 

Alate viviparous female. 

Morphological characters: Body about 2.09—2.53 mm long. 

Head and thorax dark brownish. Antennae brown to dark brown with the very 

bases of segments III, IV and V paler, about 0.46—0.49 of length of body; 

secondary rhinaria rather large and flat, more or less round; segment III with 

about 20—27 almost rimless rhinaria arranged irregularly along the entire length; 

segment IV with 7—14 rhinaria arranged irregularly along the entire length; 

segment V with 1—8 rhinaria restricted to basal % of segment; hairs on segment 

III shorter than in apterae but yet 3—4 times basal diameter of the segment, this 

diameter being smaller. Abdominal tergum pale, with irregular, brownish, more 

or less transverse spinal sclerites on tergites I—VIII; marginal sclerites pale and 

poorly developed on tergites I and II, not evident on others. Dorsal hairs long; 

tergite VII with about 11—17, and tergite VIII with about 7—12 hairs. Siphun- 

cular cones brown with the rim of the porus blackish. Cauda brown, semilunar, 

apparently with 10—14 hairs. Fore wings diffused brown, with the costal margin 

and the subcosta darker; media twice branched; subcosta with long and fine hairs, 

almost in a row; hind wings with two obliques. Legs dark, with long and fine 

hairs as in apterae; longest hairs on hind tibiae very nearly 3 times middle diameter 

of those tibiae; first tarsal joints with 5—9 hairs. 

Measurements in mm and number of rhinaria. 

No. Length Ant. Diam. Antennal segments Rhin, on 

body siph. III IV V VI III IV V 

1. 2.48 1.20 0.08 0.42 0.22 0.21 (0.15 4- 0.05) 25 & 21 14 & 9 5 & 7 

2. 2.27 1.11 0.06 0.39 0.20 0.20 (0.14 + 0.05) 20 & 22 7 & 9 ? & 4 

3. 2.40 1.17 0.06 0.41 0.21 0.19 (0.14 4- 0.05) 24 & 25 9& 11 6 & 4 

4. 2.45 1.21 0.06 0.43 0.21 0.22 (0.15 4-0.05) 27 & 23 9& 10 6 & 5 

5. 2.32 1.07 0.06 0.39 0.17 0.19 (0.14 + 0.04) 20 & 25 11 & 12 8 & 6 

6. 2.53 1.20 0.08 0.45 0.27 0.14 (0.15 4" 0.05) 24 & 24 12 & 12 1 & 4 

(1—2, Soreang, 29.V.1957; 3—4, Kalimpong, 19.IX.1965; 5—6, Takdah, 8.XII.1965; 

all from Litsea polyantha, leg. A. N. Basu). 
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Colour in life: Head and thorax dark brown, abdomen dirty greyish covered 

with waxy dust. 

Distribution: The species is fairly common in the hills of the Darjeeling 

district. 

Biology: The aphid infests the undersides of the leaves and the tender parts 

of the shoots of Litsea poly ant ha without appreciable injury to the host. Infestat¬ 

ions are often quite heavy. The aphid is sluggish in habit and is not attended by 

ants. Field records indicate that the species reproduces viviparously throughout the 

year. 

Discussion: According to Takahashi (I960), five species of the genus 

Aiceona have been described. Aiceona litseae spec. nov. differs from A. actino- 

daphnis Takahashi, the type-species, in having a shorter processus terminalis and 

many more hairs on abdominal tergites VII and VIII. It differs from A. japonica 

Takahashi by its longer and much more slender ultimate rostral segment with 

more hairs, and by fewer hairs on the first tarsal joints. It can be easily separated 

from A. osugii Takahashi, the apterae of the latter being yellowish green and the 

alatae having many more rhinaria on antennal segment III. From A. siamensis 

Takahashi the new species differs by a shorter processus terminalis, and by fewer 

rhinaria on antennal segments III and IV in alatae. A. malayana Takahashi has 

very much shorter antennal and dorsal abdominal hairs than A. litseae spec. nov. 

Types. Holotype: Alate viviparous female (measurements no. 3), from Litsea 

poly ant ha, Kalimpong, 19.IX.1965, leg. A. N. Basu. Paratypes: Apterous and 

alate viviparous females with data as for holotype, and from Kalimpong, 30.VIII. 

1956; Soreang, 29.V.1957; Takdah, 8.XII.1965, all from Litsea polyantha, leg. 

A. N. Basu. 

Nippolachnus bengalensis spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Morphological characters: Body rather narrow, spindle-shaped, 

about 2.78—3.31 mm long. Tergum pale, membranous, with numerous hairs with 

finely drawn out apices; hairs up to about 3.5—5.3 times as long as basal diameter 

of antennal segment III. Head with the median suture complete, reaching the 

posterior margin of vertex. Antennae pale, with slightly dusky apices, about 

0.27—0.34 times as long as body, smooth up to the base of segment VI; processus 

terminalis imbricated, about 0.25—0.33 times as long as base of segment VI, 

bearing a few terminal spines but no hairs; antennal hairs numerous, long, with 

finely drawn out apices, the longest on segment III about 4.5—6.0 times as long 

as basal diameter of the segment; secondary rhinaria usually absent, but in one 

specimen segment III with 2 and 2, IV with 3 and ?, and V with 2 and ? rather 

small, roundish, rhinaria. Eyes pale, without triommatidia. Ultimate rostral seg¬ 

ment blunt, about 0.144—0.175 mm long, about 0.62—0.71 times 2nd joint of 

hind tarsi, with the about 9—14 long and fine hairs nearly as long as the 3 pre- 

apical pairs. Siphuncular cones pale, with numerous hairs. Cauda pale to very pale 
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brownish, with many hairs. Legs pale brown, densely covered with long and fine 

hairs; first tarsal joints with 7—9 hairs. 

Measurements in mm 

No. Length 

body 
Ant. Diam. 

siph. 

1. 3.21 0.88 0.13 
2. 2.83 0.97 0.11 

3. 3.09 0.98 0.11 
4. 2.78 0.92 0.11 

5. 3.31 0.92 0.13 
6. 2.96 0.96 0.11 

Antennal segments 
III IV V VI 

0.33 0.13 0.16 (0.11 + 0.03) 
0.38 0.14 0.16 (0.12 + 0.04) 
0.37 0.14 0.17 (0.12+0.03) 
0.33 0.13 0.17 (0.11 + 0.03) 
0.35 0.13 0.17 (0.11+0.03) 
0.37 0.14 0.17 (0.11 + 0.03) 

(1—6, from Eriobotrya dubia, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das). 

Colour in life: Body light green. 

Alate viviparous female. 

Morphological characters: Body narrow, spindle-shaped, about 

2.99—3.20 mm long. Head and thorax brownish; abdomen pale, with a small 

brownish central patch on tergites IV and V. Antennae pale brown, segment VI 

a little darker; segment III with 8—11 rhinaria along the entire length; IV with 

3—5; V with 1—5; and also VI with 1 near base; rhinaria roundish to oval, rather 

small to fairly large. Eyes dark, without triommatidia. Ultimate rostral segment 

pale, thick and blunt, about 0.66 times as long as 2nd joint of hind tarsi. Siphun- 

cular cones brownish. Cauda dusky brown. Legs brownish, with numerous long 

and fine hairs. Wings hyaline; fore wings with pterostigma dark brownish and 

the sector radii a little curved; media faint, simple or once branched, arising some 

distance away from the subcosta; hind wings with two obliques. Other characters 

as in apterae. 

Measurements in mm and number of rhinaria. 

No. Length Ant. Diam. 

body siph. 

1. 2.99 0.96 0.09 

2. 3.20 0.91 0.11 

Antennal segments 

III IV V VI 

0.35 0.13 0.17 (0.12 + 0.03) 

0.35 0.13 0.17 (0.11 + 0.03) 

Rhin, on 

III IV V VI 

8 & 8 3 & ? 1 & ? 1 & ? 

10&11 4 & 5 5 & 1 l&l 

(1—2, from Eriobotrya dubia, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das). 

Colour in life: Head and thorax greenish brown, abdomen pale green. 

Distribution: The species has so far been recorded only from Darjeeling at 

about 2.000 m. a.s.l. 

Biology: Mild infestation by this aphid was noted on the undersurfaces of the 

leaves, without visible injury to the host. No attendant ant was noted. Field records 

indicate that the species reproduces viviparously even during the winter. 

Discussion: Nippolachnus bengalensis spec. nov. differs from N. piri Mats, 

and N. eriobotryae spec. nov. in many respects. The three species can be keyed as 

follows: 
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1 (2) Legs in apterae black or blackish. Alatae without dorsal sclerotic areas on 

abdomen, with twice furcated media in the fore wings, and with some 

40—60 scattered rhinaria on antennal segment III. Colour in life brick red. 

.N. eriobotryae spec. nov. 

2 (1) Legs in apterae pale, at most with the apices of the tibiae brown. Alatae 

with a dorsal sclerotic patch on abdomen, with simple or once, abnormally 

twice, furcated media in the fore wings, and with about 5—12 rhinaria 

more or less in a row on antennal segment III. Colour in life green to 

yellowish green. 

3 (4) On antennal segment VI the part basad the primary rhinarium twice or 

more times as long as the part distad that rhinarium; the latter part only 

with the terminal spines. Last rostral segment about 0.144—0.175 mm 

long, 0.62—0.71 of second joint of hind tarsi. N. bengalensis spec. nov. 

4 (3) On antennal segment VI the part basad the primary rhinarium not much 

longer, sometimes even shorter than the part distad the primary rhinarium; 

the latter part with several hairs besides the 4—5 terminal spines. Last 

rostral segment about 0.17—0.22 mm long, 0.71—0.95 of second joint of 

hind tarsi.N. piri Matsumura. 

Types. Holotype: Apterous viviparous female (measurements no. 1), from 

Eriobotrya dubia, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das. Paratypes: Apterous and 

alate viviparous females with data as for holotype. 

Nippolachnus eriobotryae spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Morphological characters: Body oval to broadly oval, about 

3.50—5.50 mm long. Head brownish sclerotic, with a distinct complete median 

suture reaching the posterior margin of vertex. Thorax laterally brownish sclerotic. 

Abdominal dorsum pale, smooth, membranous, but tergite VIII with a pale brown 

transverse band on each side of the mid-dorsal line. Dorsal hairs very numerous, 

long, with finely drawn out apices, the longer ones about 2.5—3.0 times as long 

as basal diameter of antennal segment III. Antennae about 0.33—0.50 of length 

of body, paler than the head, with numerous long and fine hairs; smooth to the 

processus terminalis; longest hairs on segment III about 2.6—3.2 times as long as 

basal diameter of segment; secondary rhinaria usually absent; in one specimen 

segment III with 1 and 1 rhinaria, segment IV with 4 and 4, and segment V with 

4 and 5 rhinaria; all these rhinaria rather small, round, and near apex or on distal 

half of the segments. Eyes dark, without triommatidia. Rostrum when extended 

reaching past the 3rd pair of coxae; ultimate segment blunt, about 0.54—0.70 of 

2nd joint of hind tarsi, with a large number of long and fine hairs in addition to 

the much shorter preapical ones. No mesosternal processi present. Siphuncular 

cones colourless to very pale brownish, with numerous hairs. Cauda pale brown, 

semilunar, with many long hairs. Legs long and stout, densely covered with long 

and fine hairs; femora paler at the very base, the remainder reddish brown to 

blackish brown; tibiae blackish brown to black; tarsi blackish brown; longest hairs 
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on hind tibiae about 1.7—2.7 times as long as basal diameter of antennal segment 

III, and about 0.58—0.75 of the width of hind tibiae in the middle; first tarsal 

joints with more than 20 hairs. 

Measurements in mm. 

No. Length Ant. Diam. Antennal segments 
body siph. III IV V VI 

1. 4.30 1.71 0.09 0.67 0.25 0.29 (0.18 + 0.05) 
2. 5.29 1.79 0.09 0.67 0.25 0.33 (0.17 + 0.08) 
3. 5.50 1.82 0.06 0.67 0.27 0.33 (0.20 + 0.08) 
4. 5.37 1.82 0.09 0.69 0.27 0.35 (0.19 + 0.08) 
5. 4.69 1.79 0.09 0.72 0.24 0.30 (0.19 + 0.06) 
6. 4.56 1.77 0.09 0.69 0.27 0.30 (0.18 + 0.07) 

(1—6, from Eriobotrya petiolata, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das; 2—5, from the same 

host and locality, 2.VI.1957, leg. A. N. Basu). 

Colour in life: Body brick red, with very distinct segmentation, with whitish 

intersegmental lines. Legs blackish. 

Alate viviparous female. 

Morphological characters: Body about 3.95—4.01 mm long. 

Head and thorax brownish sclerotic. Abdomen pale membranous, with numerous 

hairs as in apterae. Antennae brown and hairy, the hairs slightly thicker and darker 

than in apterae; segment III with about 44—60 roundish to oval rhinaria and 

segment IV with 10—11 rhinaria arranged irregularly along their entire lengths; 

segment V with 4—5 rhinaria on basal half. Eyes dark, apparently without triom- 

matidia. Ultimate rostral segment dark brown, thick and blunt, about 0.56—0.63 

of 2nd joint of hind tarsi. Siphunculi and cauda quite pale brown. Legs dark 

brown, with numerous hairs. Wings hyaline; fore wings with pterostigma pale 

brownish; media faint, twice branched, arising some distance away from the sub¬ 

costa; hind wings with two obliques. 

Measurements in mm and number of rhinaria. 

No. Length Ant. Diam. Antennal segments Rhin, on 
body siph. III IV V VI III IV V 

1. 4.01 1.57 0.09 0.57 0.24 0.29 (0.17 + 0.07) 44 & ? 11 & ? 4 & ? 
2. 3.95 1.57 0.09 0.61 0.24 0.26 (0.17 + 0.07) 55 & 60 11 & 10 5 & 5 

(1—2, from Eriobotrya petiolata, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das). 

Colour in life: Head and thorax brownish. Abdomen brick red. 

Distribution: The species has so far been recorded only from Darjeeling at 

an altitude of nearly 2.100 metres. 

Biology: The aphid forms large colonies on the undersides of the leaves and 

also on petioles of Eriobotrya petiolata without appreciable injury to the host. The 

species is quite sluggish and adheres to the leaves even when disturbed. On both 
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occasions Nippolachnus eriobotryae spec. nov. was found in association with 

Tuberolachnus (Tuberolachniella) sclerata Hille Ris Lambers & Basu, an aphid 

easily distinguishable from the former by its black colour. 

Discussion: There is no chance of this species being confused with other 

species of Nippolachnus Mats., and it can easily be distinguished even with the 

naked eye by its large size, brick red body, and blackish tibiae. 

Types. Holotype: Apterous viviparous female (measurements no. 1), from 

Eriobotrya petiolaia, Darjeeling, 2.VI.1957, leg. A. N. Basu. Paratypes: Apterae 

viviparae with data as for holotype, and apterous and alate viviparous females 

from Eriobotrya petiolata, Darjeeling, 26.V.1958, leg. S. Das. 

Pyrolachnus nov. gen. 

Typus generis: Lachnus pyri Buckton, 1899. Body clothed with numerous hairs 

which are considerably longer than basal diameter of antennal segment III. Ab¬ 

dominal dorsum pale with intersegmental sclerites or “Muskelplatten”, occasionally 

with a great many scleroites. Antennae hairy, 6-segmented. Eyes with distinct tri- 

ommatidia. Rostrum with sub-divided, rather blunt last segment. Siphunculi pig¬ 

mented cones. Wings not maculate; pterostigma much longer than its maximum 

width, not reaching the tip of the wing; sector radii nearly straight; media twice 

branched. 

Discussion: Pyrolachnus gen. nov. is erected here to accomodate the species 

described by Buckton as Lachnus pyri which could not be fitted in any of the 

known genera. The position of Pyrolachnus in Lachnini is indicated in the fol¬ 

lowing key: 

1 (2) Rostrum twice as long as body when extended. . . Stomaphis Walker 

2 (1) Rostrum shorter than body. 

3 (10) Pterostigma elongate, many times as long as its maximum width, caudal 

side almost to the tip straight. Sector radii very little curved, or straight. 

Wings never maculate. 

4 (5) Eyes in all adults without triommatidion. Media in alatae much paler 

and thinner than other veins in the fore wings, simple, once, or twice 

furcated.Nippolachnus Matsumura 

5 (4) Eyes with distinct triommatidia. Media twice furcated, paler than, or as 

dark as other veins in fore wings. 

6 (7) Abdominal dorsum with a large central processus. 

.Tuberolachnus Mordvilko 

7 (6) Abdominal dorsum without central processus. 

8 (9) Stigma of fore wings curved over the tip of the wing. 

.Longistigma Wilson 

9 (8) Stigma of fore wing not reaching the tip of wing. Pyrolachnus gen. nov. 

10 (3) Stigma of fore wings blunt, curved forewards distad of insertion of 

sector radii, the latter at least near base markedly curved. Wings often 

with a dark blotch or a dark pattern. 
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Media in the immaculate fore wings once furcated. Antennae and legs in 

apterae pale, in alatae black or blackish. Sinolachnus Hille Ris Lambers 

Media in maculate fore wings twice furcated. Pigmentation in apterae 

and alatae very similar. 

Abdomen with double row of large spinal tubercles. 

.Pterochloroides Mordvilko 

Abdomen without dorsal tubercles. 

Fore wings with one blotch at base of media. Hind legs not elongated. 

Abdomen with a smaller or greater number of scleroites at the base of 

the hairs caudad the siphunculi.Maculolachnus Gaumont 

Fore wings strongly variegated. Hind legs much elongated. No scleroites. 

.Lachnus Burmeister, inclusive Schizodryobius v. d. Goot 

Börner & Heinze (1957) have made Nippolachnus piri Mats, a synonym of 

Lachnus pyri Buckt., from which one can conclude that they never examined these 

species. 

Types 

Holotypes and most paratypes of the new species are in the collection of the 

first author, other paratypes in the collection of the second author. 
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Het boek is een Engelse vertaling van de 3de druk, die in 1965 in Tsjechoslowakije ver¬ 

scheen. Het is een bewerking van de gezamenlijke literatuur over de hormonen der insekten 

voor zover die voor de oorspronkelijke auteur toegankelijk was. Uit de omvang ervan blijkt 

wel duidelijk de grote belangstelling van de onderzoekers voor het onderwerp. 

Na een korte inleiding, waarin uiteengezet wordt, wat hormonen zijn en waarin een over¬ 

zicht gegeven wordt welke in het insektelichaam aangetroffen worden, waar ze gevormd 

worden, welke werking ze uitoefenen en wie ze ontdekt heeft, volgt een bespreking van de 

methoden en technieken bij het onderzoek, waarna de verschillende soorten hormonen uitvoerig 

behandeld worden: die welke de gedaanteverwisseling regelen, het verband tussen hormonen 

en diapauze, de neurohormonen, de protohormonen (hormonen, die van bepaalde genen af¬ 

hangen), de geslachtshormonen, de hormonen, die het ontstaan van de verschillende vormen 

bij de termieten en de Hymenoptera regelen, de invloed van insektehormonen op andere 

dieren en omgekeerd, de theoretische en practische betekenis van insektehormonen en als 

laatste hoofdstuk de toevoegingen van de jaren 1963—1965. 

Een literatuurlijst van 192 pagina’s en een 38 bladzijden tellende index besluiten het voor¬ 

treffelijk uitgevoerde boek. —• Lpk. 
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Over enkele Arrenurus soorten (Ned. Hydrachnellae XLVI) 

door 

A. J. BESSELING 

Arrenurus knauthei Koen. Deze soort werd in 1895 door Koenike beschreven 

naar een $ . Als kleur van dit $ werd opgegeven: geelachtig bruin, de zijkanten 

donker lila, de cauda witachtig. 

Sedert dien bestaan er ongeveer twintig literatuur-vermeldingen van deze zeld¬ 

zame soort, waarvan er zes de kleur van het $ aangeven. Deze kleur is onver¬ 

anderlijk geelbruin. Deze zes opgaven betekenen natuurlijk niet, dat het $ ook 

even vaak gevangen werd. In 1964 werd door schrijver dezes de kleur eveneens 

als geelbruin opgegeven, naar een geconserveerd exemplaar, gevonden in april 

1946. 

In juli 1963 werden door mij in het reeds eerder genoemde Gagelplasje twee 

Arrenurus- $ gevonden met een duidelijk groene kleur, cauda lichter. Lichaams- 

inhoud hier en daar bruin doorschijnend, poten licht blauw. In november 1965 

waren de kleuren van deze $ veranderd in: bruin, het midden en de cauda geel¬ 

bruin. De zijden blauw-violet, poten licht blauw, einden iets donkerder. Deze $ 

werden toen geïdentificeerd met Arrenurus knauthei. In oktober 1966 werden 

beide $ nog eens op de kleuren gecontroleerd, maar er was geen verdere veran¬ 

dering opgetreden. 

In mei 1965 werden op een andere plaats, een plas langs de Anthoniedijk bij 

Groenekan, weer twee $ aangetroffen die ook tot A. knauthei te rekenen zijn. 

De kleuren waren toen: groen, cauda lichter, poten grijs tot licht blauw. Nadere 

beschouwingen in november 1965 en oktober 1966 gaven te zien, dat de lichaams- 

kleuren van de $ toen veranderd waren in blauw. 

Uit het bovenstaande mag m.i. geconcludeerd worden, dat de soort A. knauthei, 

althans het $ , bij conservering in „Koenike”, na enige tijd van kleur verandert, 

over het algemeen van groen in geelbruin. Een dergelijke kleurverandering is mij 

bij een Arrenurus-soort uit de literatuur nog niet bekend geworden. 

Vermeldenswaard is hierbij nog het volgende. Piersig geeft in zijn Deutschlands 

Hydrachniden (1896—1899), p. 362, als kleuren van A. knauthei op: rug geel¬ 

bruin tot bruin, de zijden meest donkerblauw, cauda en poten lichter gekleurd. 

Op p. 364, onder A. no do sus, staat echter te lezen: „Kleur (van A. nodosus') bijna 

als die van A. knauthei. Het in mijn bezit zijnde exemplaar (van A. nodosus) is 

geelgroen.” Nu is A. nodosus inderdaad groen; A. knauthei zou dit volgens Pier¬ 

sig dus ook zijn. Het schijnt dus, dat Piersig als eerste de groene kleur van A. 

knauthei bij het leven heeft waargenomen, maar de latere verandering niet opge¬ 

merkt heeft. 

Arrenurus glohator (O. F. Müller 1776). Deze behoort tot een groep van Ar- 

renurus-soorten, waarvan het $ in bezit is van vlekken op de genitaallippen. De 

vlekken zijn bij deze soort in het ene geval duidelijker en donkerder dan in het 

andere. A. glohator- $ is gemakkelijk te onderkennen van de $ van andere soor¬ 

ten van deze groep, doordat de achterste rand van de voorste vlek en de voorste 

rand van de achterste vlek transversaal, dus evenwijdig lopen. De voorste vlek is, 
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van voren naar achteren gemeten, duidelijk breder dan de achterste vlek, op de¬ 
zelfde wijze gemeten. 

Toch is het niet zo, dat deze begrenzingslijnen altijd volmaakt transversaal 

lopen, maar er treedt bij beschouwing van een groot aantal 9 een grote varia¬ 

biliteit op. In bijna iedere vangst zijn 9 te vinden, waarbij de achterranden van 

de voorste vlekken niet transversaal lopen, maar schuin, zodanig dat zij naar achte¬ 

ren convergeren. De maximale hoek waarmede de achterrand van de transversaal- 

as afwijkt, zal tot 25 graden bedragen. Ook is bedoelde achterrand niet altijd een 

rechte lijn, gebogen lijnen komen ook voor. 

Wat de achterste vlek op de genitaallippen betreft, bestaat de variabiliteit hierin, 

dat de normale vlek vervangen schijnt te zijn door een smallere sikkelvormige met 

gebogen voorrand. Het is mij echter gebleken, dat bij daartoe geschikte exemplaren, 

men of de normale vlek of de smalle sikkel te zien krijgt, afhankelijk van instel¬ 

ling en belichting. Deze smalle sikkel blijkt nu te bestaan uit de verdikte achter¬ 

rand van de genitaallippen. Zijn de achterste vlekken zwak ontwikkeld, dan ziet 

men alleen die rand. 

Koenike beschreef in 1908, p. 222, de soort A. tubulator. De afbeelding No. 8 

van het $ is een duidelijk voorbeeld van genitaal vlekken, bestaande uit de verdik¬ 

te randen. A. tubulator Koen. 1908 is synoniem met A. globator. 

K. Viets beschreef in 1930, p. 423, een onder de naam A. gradilaminatus, 

verwant aan A. globator. Op p. 424 is te lezen: ,,Es sind keine Lefzenflecke vor¬ 

handen.” Fig. 174 op Taf. XX geeft echter wel zulke vlekken te zien, waarbij de 

achterrand van de voorste vlekken schuin verloopt. Ik ontving destijds de schrif¬ 

telijke toelichting, dat er wel vlekken aanwezig zijn, maar deze zijn niet scherp 

begrensd. De beschrijving van A. gradilaminatus vermeldt voorts geen enkele 

bijzonderheid, die zou verhinderen in deze soort het 9 van A. globator te zien. 

De soorten zijn m.i. synoniem. 

I. Sokolow beschreef in 1931, p. 507, Arrenurus ussuriensis, volgens de auteur 

zeer veel gelijkend op A. globator. Punten van verschil zouden zijn bij het $ de 

vorm van de cauda en de ruggroeve, bij het 9 de ruggroeve en de voorste genitaal- 

vlek. Bij deze laatste loopt de achterrand schuin. Al deze punten van verschil 

vallen echter binnen de variabiliteitsgrenzen van de soort A. globator, als men maar 

genoeg individuen onder de ogen krijgt. Zij rechtvaardigen niet daarin een nieuwe 

soort te zien. Ook deze soorten zijn m.i. synoniem. 

Arrenurus cuspidator (O. F. Müller 1776), A. maculator (O. F. Müller 1776), 

A. batillifer Koen. 1896. 

De $ van deze drie soorten zijn niet moeilijk te onderscheiden. De petiolus 

van A. cuspidator heeft S-vormig gebogen zijden. De petiolus van de beide andere 

soorten is bijlvormig, bij A. maculator smal en bij A. batillifer breder. 

Koenike (1896) onderzocht van deze soorten de petiolus aan de onderkant en 

dan van achteren gezien, in een zgn. „Stirnstellung”. Afgebeeld werden de petioli 

van A. cuspidator (fig. 10) en A. batillifer (fig. 9). 

Onderzoek van inlandse exemplaren in deze „Stirnstellung” bracht aan het licht, 

dat alle exemplaren die ik zag ongeveer het midden houden tussen beide figuren 

van Koenike. Bijvoorbeeld zijn de drie haren op het uitsteeksel W steeds in een 
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driehoek geplaatst, zoals bij Koenike in de figuur van A. batillifer. Het hyaline 

aanhangsel a komt het meest overeen met dat in fig. 9 = A. batillifer Koen. De 

dubbele haarkegel boven de petiolus (k) is smal als in fig. 10 — A. cuspidator, 

maar hartvormig als in fig. 9 — A. batillifer. De plooien onder de petiolus (1) 

zijn moeilijk te zien. Zij zijn smal als in fig. 10 = A. cuspidator, maar bevinden 

zich zijdelings-ventraal als in fig. 9 — A. batillifer. In één geval ontbraken deze 

plooien. 

Er kan dus bij het $ van deze soorten een vergaande vermenging van eigen¬ 

schappen optreden. 

Veel eenvoudiger is de onderscheiding van A. maculator en A. batillifer naar 

de petiolus, van boven gezien. De petioli van A. maculator en A. batillifer zijn te 

meten naar de grootste breedte, die achteraan gelegen is. 

Bij A. maculator gaven 28 exemplaren bij deze maat een variatiebreedte te zien 

van 86—103 /x, met een rekenkundig gemiddelde van 95 /x. Bij A. batillifer wer¬ 

den 10 exemplaren gemeten. Hier varieert de petiolusbreedte van 120—146 ji, 

met een rekenkundig gemiddelde van 133 /x. 

Bij het $ is de onderscheiding van deze soorten moeilijker. Dit treedt duide¬ 

lijker naar voren naarmate een groter aantal exemplaren onderzocht wordt. Volgens 

de bekende determinatiewerken (Koenike, Süsswasserfauna (1909), Viets, Tier¬ 

welt Deutschl. (1936)) worden de $ van deze soorten onderscheiden naar: de 

achterhoeken, de vorm van de genitaallippen, de afstanden van de vierde epimeren 

en van deze tot het genitaalorgaan, de breedte van een lip. 

De achterhoeken kunnen zwak en sterk ontwikkeld zijn. De ouderdom van het 

individu kan hierbij een rol spelen. In de praktijk doen zich allerlei overgangen 

voor; een grens is niet te trekken. De vorm van de genitaallippen zou rond of naar 

achteren versmald kunnen zijn. Ook hier is het vaak zeer moeilijk uit te maken 

wat de vorm is. Bovendien stemmen de meningen hier niet overeen. Koenike 
(1909, p. 173) zegt, dat bij A. cuspidator de lippen achter smaller zijn, Viets 
(1936, p. 458) zegt, dat die lippen ongeveer rond zijn. Ook de vorm van de 

vlekken op die lippen is niet afdoende voor de onderscheiding. Zo zag ik meer 

dan eens een $ , ogenschijnlijk tot A. maculator te rekenen, met achterste vlekken 

gelijk aan die van A. cuspidator. Ook wel omgekeerd. Bovengenoemde kenmerken 

zijn naar mijn ondervinding onbruikbaar voor een af doende onderscheiding van 

de drie soorten. 

Blijven over drie andere kenmerken, die meetbaar zijn. Bij ruim 200 exemplaren 

werden gemeten: a de afstand van de vierde epimeren, b de afstand van deze tot 

het genitaalorgaan, c de breedte van een lip. Uitgerekend werden voorts de ver¬ 

houdingen 100 a : c en 100 b : c. Als noemer in deze verhoudingen is de breedte 

van een lip z= 1 aangenomen, aangezien dit orgaan bij het uitkomen van de adult 

reeds direct verhard is, zodat de groottetoename maar gering kan zijn. In tegen¬ 

stelling hiermede staan de beide andere afstanden a en b, die bij het begin van het 

adulte leven nog week zijn, dan verharden en duidelijk in grootte toenemen. Zo 

vertoont de maat c maar een geringe variatiebreedte. 

Bij bovenbedoelde exemplaren werd voor de breedte van een genitaallip bevon¬ 

den een variatiebreedte van 60—95 /x, met een rekenkundig gemiddelde van 80 /x. 

De verhoudingen 100 a : c en 100 b : c maken een vergelijking met Viets 
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(1936) mogelijk. Deze zegt, p. 458 en 459, dat bij A. maculator de maat 100 

b : c groter dan 100 zou zijn en bij A. cuspidator kleiner. Waarom de grens hier 

juist bij 100 moet liggen? 

Uit de opmetingen werd bevonden, dat één soort zich van de beide andere 

onderscheidt doordat de afstand van de vierde epimeren (a) 140—170 jx bedraagt, 

terwijl tegelijkertijd de verhouding 100 a : c varieert van 155 tot 206. Dit is dan 

de soort A. batillifer. Dit betekent, dat bij de inlandse $ van A. batillifer de 

afstand van de vierde epimeren 1,55 maal één lipbreedte bedraagt of meer. In de 

literatuur wordt bij buitenlandse exemplaren gesproken van 2 of minstens 2. 

Blijven over de soorten A. maculator en A. cuspidator. Het scheiden van deze 

is mogelijk aan de hand van verhouding afstand vierde epimeren tot genitaal- 

orgaan (100b : c). Deze is bij A. maculator 111 of groter en bij A. cuspidator 

110 of kleiner. De grens tussen beide soorten ligt bij 110—111 en niet bij 100. 

Bij deze twee soorten varieert de afstand van de vierde epimeren (a) van 70— 

140 ja. Die van A. maculator is doorgaans groter dan die van de andere soort. De 

verhouding 100 a : c varieert bij A. maculator van 128 tot 187 en bij A. cuspidator 

van 80 tot 175. Dit kenmerk is dus voor de onderscheiding van geen waarde. 

Uit het onderzoek van de $ en de $ van de drie besproken soorten is wel 

gebleken, dat de variabiliteit veel groter is dan Koenike in 1909 bekend was. 

Zusammenfassung 

Die Farbe des lebendigen $ von Arrenurus knauthei ist grün, nicht gelbbraun. 

Es wurde die Variabilität der Lefzenflecke bei Arrenurus globator $ bespro¬ 

chen. 

Die Bestimmungen von Arrenurus cuspidator, maculator und batillifer $ und 

$ wurden erläutert und erweitert. 
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Utrecht 3, Prof. Jordanlaan 66. 

Sattleria nom. nov. (Lepidoptera, Gelechiidae) 

door 

Iosif CÄPUSE 

In “The Moths of South Africa” 6 (1) : 68, A. J. J anse (1957) separated from 

the genus Telphusa Chambers, 1872 (= Adrasteia Chambers, 1872), the species 

Telphusa probata Meyrick, 1909, indicating it as the type species of an indepen- 
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dent genus, Pseudotelphusa, characterized chiefly by the absence of the gnathos. 

K. Sattler (I960) in his work “Generische Gruppierung der europäischen 

Arten der Sammelgattung Gelechia (Lepidoptera, Gelechiidae), Dtsch. ent. Z. 

(N.F.), 7 : 65, acknowledges the genus Pseudotelphusa Janse and includes into it 

the following European species: scalella (Scop., 1763), tesella (Hb., 1793), and 

istrella (Mann, 1866). 

However, Pseudotelphusa is a name preoccupied by the Potamonid genus 

Pseudotelphusa Saussure, 1857 (Decapoda, Crustacea), described on page 305 of 

his work “Diagnoses sur divers Crustacés nouveaux de l’Amérique tropicale”, 

Rev. Mag. Zool. (2) 9 : 304—308. For this reason I suggest that, according to 

the International Code of Zoological Nomenclature, the name of the Lepidopterous 

genus be replaced by Sattleria nom. nov. 

This genus is named after Dr. Klaus Sattler who has always kindly helped 

me in my studies of the family Gelechiidae. 

I wish to express my grateful thanks to Miss Isabella Gordon for her great 

kindness in supplying me with data on the Potamonid genus Pseudotelphusa 

Saussure. 

Romania, Bucuresti 1, Cas. post. 286. 

Usinger, Robert L., Monograph of Cimicidae (Hemiptera - Heteroptera). The Thomas 

Say Foundation, 1966, vol. 7, xi + 585 pag. Prijs $ 10,—. 

Duitsland en Engeland waren vóór de laatste wereldoorlog de centra van het onderzoek 

over bedwantsen. 20 jaar geleden is dit onderzoek verplaatst naar Berkeley, de Universiteit 

van California, waar het uitgroeide tot een omvangrijk project onder leiding van de bekende 

hemipteroloog professor Usinger. Deze bestudeerde al het oude materiaal, aanwezig in de 

grote musea en verzamelde nieuwe soorten (de helft van de 74 soorten werd pas de laatste 

10 jaar ontdekt) tijdens expedities in Z.-Amerika, Afrika en de Orient. Het bemachtigen van 

Cimicidae is geen eenvoudige zaak. De jacht houdt in: het opsporen van roestplaatsen van 

warmbloedigen in holle bomen, rotsen en grotten. In mangrove-moerassen van Trinidad 

werden hoge bomen geveld, waarin vis-etende vleermuizen nestelen. Bij Cairo moesten rots¬ 

wanden opgeblazen worden om de nesten van vleermuizen en hun „bedwantsen” te bereiken 

en in Californië werden bergbeklimmers ingeschakeld, die zich aan het koord langs steile 

wanden lieten zakken om de nesten van muurzwaluwen te inspecteren. De expedities leverden 

ook de specimens, die in Berkeley werden voortgekweekt. Aldus kwam het onderzoek op 

bredere basis te rusten. Het conventionele onderzoek, verricht in musea, leidde tot het 

beoefenen van de experimentele taxonomie. Een aantal medewerkers van Usinger, anatomen, 

fysiologen en cytologen, bewerkten hun gegevens in aparte hoofdstukken. De „Monograph 

of Cimicidae” is daardoor een uniek voorbeeld van een moderne analyse van een diergroep, 

waaraan ook de niet-systematicus veel genoegen zal beleven. 

De eerste 250 pag. bevatten de volgende hoofdstukken: 1, Introductie (oorsprong van de 

3 soorten geassocieerd met de mens; beïnvloeding van de taal, folklore). 2, Ecologie (in¬ 

vloed temperatuur, vochtigheid, voeding; biologie, vijanden en populatie-dichtheid). 3, Voe¬ 

ding (reacties van gastheer). 4, Overbrenging van ziekten. 5, Bestrijding. 6, Morfologie (het 

deel handelende over de metathoracale geurklieren werd bewerkt door Carayon). 7, Para- 

genitale systeem (geschreven door J. Carayon). (Dit systeem houdt verband met het merk¬ 

waardig verschijnsel van traumatische inseminatie, voorkomend bij alle Cimicidae en wel in 



20 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.1.1968 

diverse stadia van evolutie; het sperma wordt niet via de gonoporus van het $ getranspor¬ 

teerd, maar het wordt geïnjecteerd dwars door het integument van het abdomen heen; de 

plaats waar dit gebeurt is zeer variabel, constant per soort en altijd in het pregenitale gebied; 

op en onder de plek van de huidwond heeft zich, al naar gelang de soort, een meer of minder 

complexe structuur ontwikkeld: de zg. spermalege; zij ontbreekt in Primicimex, zodat het 

sperma direct in het bloed wordt gespoten; andere genera vertonen de evolutie-trend, waarbij 

de spermalege zich geleidelijk verder heeft ontwikkeld en tenslotte (Stricticimex) een geslo¬ 

ten geleidingsweefsel heeft gevormd naar de eigenlijke genitaaltract. Oude en nieuwe 

gegevens van Carayon, betrekking hebbend op bijna alle genera, worden in bijna 90 blad¬ 

zijden op een heldere wijze gecompileerd, begeleid door talrijke morfologische en histolo¬ 

gische schema’s, exacte tekeningen en foto’s). 

8, Fysiologie van de reproductie (geschreven door N. T. Davis) (o.a. résumé van eigen, 

eerder gepubliceerd, experimenteel onderzoek, waarbij kunstmatige inseminatie werd toege¬ 

past. Davis bespreekt de kwestie van de hypergamesis en neemt stelling tegenover de hypo¬ 

these van Hinton (1964), dat de selectiewaarde in de evolutie van hypodermale inseminatie 

gelegen is in de resorptie van sperma; hypergamesis zou volgens Hinton een voedingsfunctie 

vervullen en de overlevingskansen voor enkele individuen verhogen tijdens schaarste aan 

voedsel; in Afrocimex bezit ook het $ een spermalege en inderdaad vond Carayon enkele 

$ $ volgepompt met sperma van sexe-genoten. 

9, Embryologie. 10, Cytologie en cytogenetica (geschreven door N. Ueshima en H. E. 

McKean) (bevat een schat aan gegevens over ruim de helft der soorten en de in het labora¬ 

torium gekweekte hybrieden. De evolutie der caryotypen is desondanks nog een duistere zaak 

voor de cytoloog. In tegenstelling tot het hoofdstuk van Carayon, die zelf een goed syste¬ 

maticus is, lijken de gegevens over de cytologie zoals ze gepresenteerd zijn, weinig hoop¬ 

gevend als hulpmiddel voor de taxonoom. Wanneer Usinger echter in het volgende hoofd¬ 

stuk over systematiek de chromosoom-garnituren hanteert, leveren deze een belangrijke 

bevestiging van zijn goed gefundeerde classificatie. Er is een opvallende progressieve evolutie- 

trend waarneembaar, nl. toename van het aantal autosomen en X-chromosomen. Deze ver¬ 

anderingen hebben zich parallel voorgedaan in alle zes subfamilies. 

11, Systematiek (de eerder besproken informaties worden aangevuld met gegevens over 

geografische verbreiding en relaties tot gastheren; mét de uitkomsten van talrijke kruisings- 

proeven komt Usinger tenslotte tot een betrouwbare definiëring der soorten. Vormen, die 

in het verleden herhaaldelijk tot grote verwarring hebben geleid, wat hun taxonomische 

status betreft, worden nu definitief als goede soorten onderkend, nl. Cimex columbarius (op 

duiven), C. pipistrelli en C. dissimilis (beide op vleermuizen). Van ons land zijn vijf soorten 

vermeld, maar de exemplaren staande onder de naam pipistrelli en dissimilis zullen met de 

diagnosen van Usinger geverifieerd moeten worden. De status van de vleermuisparasiet 

C. stadleri, alleen bekend van Duitsland, is nog onzeker, omdat kruisingsresultaten ont¬ 

breken. 

12, Taxonomie (sleutels tot subfamilies, genera (3 nieuw) en species (9 nieuw); be¬ 

schrijving van en complete informatie over alle soorten; elke soort gedetailleerd afgebeeld, 

rechterhelft dorsaal, linkerhelft ventraal). 13, Preïmaginale stadia (determinatietabellen en 

beschrijving van eieren (16 soorten) en larven (22 soorten). 14, Geciteerde literatuur (34 

pag.). Het boek, dat besluit met een uitvoerige index, hoort niet alleen thuis in specifiek 

entomologische bibliotheken! — R. H. Cobben. 
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Twee promoties 

In de afgelopen maanden promoveerden twee van onze leden tot Doctor in de 

Wis- en Natuurkunde, beide op een entomologisch onderwerp. 

Op 15 november promoveerde de heer W. P. J. Overmeer aan de Gemeente¬ 

lijke Universiteit te Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidde: „Genetics 

of resistance to tedion in Tetranychus urticae C. L. Koch”. Promotor was Prof. 

Dr. F. Bianchi. 

De heer J. H. Mook promoveerde 15 december aan de Rijksuniversiteit te 

Groningen. Het onderwerp van diens proefschrift was: „Habitat selection by 

Lipara lucens Mg. (Diptera, Chloropidae)”. Promotor was Prof. Dr. L. de Ruiter. 

Bestuur en Redactie wensen beide jonge doctoren geluk met de succesvolle af¬ 

sluiting van hun academische studie. 

Tabanidae (Diptera) des Balkans 

par 

Marcel LECLERCQ1) 

Grâce à l’amabilité de M. Drs. V. S. van der Goot, nous avons eu la possi¬ 

bilité d’étudier une série de Tabanides récoltés principalement en Grèce et en 

Yougoslavie et certains en Italie. Ce matériel provient des collections du Zoölogisch 

Museum der Universiteit, Amsterdam. 

Cette note nous permet d’apporter une nouvelle contribution à la connaissance 

de la faune des Tabanides des Balkans (Leclercq, 1958, 1959, 1961, 1965). 

x) Laboratoire de Zoologie générale (Prof. Jean Leclercq), Faculté des Sciences agrono¬ 

miques, Gembloux, Belgique. 

f JtMSSB» 
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Inventaire 

1. Pangonius (s. str.) fulvipes Loew 

Samos: Vathy, £, 15.V.1963. 

2. Silvius vituli Fabridus 

Slovénie: Medno, 12 km NNO2) de Ljubljana, 2 9, 18.VII.1965. 

Macédoine: col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 m, 9, 

24.VII.1965. 

3. Chrysops (s. str.) caecutiens L. 

Italie: Prov. Gorizia, 3 km SO de Monfalcone, 9 , 7.VIL 1966. 

3bis. Chrysops (s. str.) caecutiens ludens Strobl 

Macédoine: Lekhovon, 10 km NNE de Vlachoklisura, «9> 22.VIII.1965. 

4. Chrysops {Heterochrysops) italiens Meigen 

Serbie: Zahac, 9 km E de Pec, 9, 15.VIII.1965. Macédoine: 18 km SE 

de Ohrid, $ , 2.VII1.1965; 5 km S de Bogazikon, $ , 20.VIII.1965. Thes- 

salie: Lechonia, 15 km SO de Volos, 6 £,11 9, 7-ll.VIII.1965. 

5. Dasyrhamphis at er Rossi 

Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, 9 , 1.VII.1966. 

6. Atylotus loewianus Villeneuve 

Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, 11.VII. 1966; Lanisce, 700—800 m, 

2 9 , 23.VII.1966; 2 km SE de Buje, 9 , 10.VII.1966. Serbie: Reka, 10 

km NO de Kacanik, $ , 7.VIII. 1965 ; 6 km O de Kacanik, 1100 m, 9, 

4.VIII.I965. Macédoine: col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 

m, 9 , 24.VII.1965. 

7. Tabanus autumnalis L. 

Macédoine: Kruje ,15 km ENE de Ohrid, 1000 m, 9 , 2.VIII.1965. Thes- 

salie: Lechonia, 15 km SO de Volos, $ , 7-ll.VIII.1966. 

8. Tabanus bifarius Loew 

Istrie: 12 km S de Izola, 9 , 8.VII.1966. 

9. Tabanus bromius L. 

Slovénie: Medno, 12 km NNO de Ljubljana, 8 9, 18.VII.1965. Istrie: 

2 km SE de Buje, 2 9 , 10.VII.1966. Croatie: Novska, 20 9 , 19.VII.1965. 

Serbie: Predjane, 20 km SSE à E de Leskovac, 6 9 , 20.VII.1965; Brezovica, 

22 km E de Prizren, 9 , 10—12.VIII.1965; Reka, 10 km NO de Kacanik, 

$ 9, 7.VIII.1965. Macédoine: Titov Veles, 9, 23.VII.1965; Stip, 2 

9 , 23.VII.1965; col de Mukos, 12 km NE de Prilep, 1000—1100 m, 9 , 

24.VII.1965; Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, 9, 2.VIII.1965. 

10. Tabanus exclusus Pandellé 

Serbie: Reka, 10 km NO de Kacanik, 9 , 7.VIII.1965. Macédoine: Izvor, 

17 km SSO de Titov Veles, 9 , 22.VII.1965; col de Mukos, 21 km NE de 

Prilep, 1000—1100 m, 9, 24.VII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 2100 

m, 11 9, 28.VII-5.VIII.1965; Olympos, O de Litochoron, 1450 m, 9, 

31.VII.1965, 1750 m, 6 9 , 2.VIII.1965. 

11. Tabanus glaucopis Meigen 

Serbie: 21 km E de Prizren, 1300 m, 9 , 11.VIII.1965; Radavac, 8 km N 

2) N = nord, E = est, S — sud, O = ouest, 
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de Pee, $ , 16.VIII.1965. Macédoine: Popova èapka, 10 km OSO de 

Tetovo, 1800—2000 m, $ , 6-8.VIII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 

2100 m, 16 9, 28.VII-5.VIII.1965; Olympos, O de Litochoron, 1750 m, 

2 9, 2.VIII.1965, 1450 m, 31.VII.1965. Thessalie: Lechonia, 15 km SO 

de Volos, $ , 7-11.VIII. 1965. 

12. Tabanus graecus graecus Fabricius 

Istrie: 2 km ESE de Valtura, $ , 14.VII.1966; 2 km N de Kanfanar, 23 $ , 

16.VII.1966. Macédoine: Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, $ , 

2.VIII.1965. Olympos: Spilios Agapitos, 2100 m, $ , 28.VII-5.VIII.1965. 

12bis. Tabanus graecus apricus Meigen 

Istrie: 15 km NO de Opatija, 850—950 m, $ , 21.VII.1966. Macédoine: 

Pelister, versant Sud, 18 km O de Bitola, 1800—2000 m, 7 9, 31.'VII. 

1965. 

13. Tabanus mixtu s Szilady 

Macédoine: Izvor, 17 km SSO de Titov Veles, 3 $ , 23.VII.1965. 

14. Tabanus regularis Jeannicke 

Macédoine: Krusje, 15 km ENE de Ohrid, 1000 m, 9, 2.VIII.1965. 

15. Tabanus spectabilis Loew 

Macédoine: Stip, $ , 29.VII.1965. 

16. Tabanus sudeticus Zeller 

Croatie: Novska, 12 $ , 19.VII.1965. 

17. Tabanus tergestïnus Egger 

Istrie: 2 km N de Kanfanar, 9 $ , 16.VII.1966; 5 km NO de Podgorje, 

6OO m, 4 $ , 11.VII.1966; 2 km SE de Buje, 3 $ , 10.VII.1966; Mumjan, 

6 km NE de Buje, 2 $ , 9.VII.1966; 4 km NO de Vizinada, val Mirna, 9 , 

i2.VII.i966; 2 km ESE de Valtura, 9 , 14.VII.1966; 2 km S de Izola, 9 , 

8.VII.1966. Serbie: Predejane, 20 km SSE à E de Leskovac, 2 9 , 20.VII. 

1965. 

18. Tabanus tinctus Walker (eggeri Schiner) 

Istrie: 5 km NO de Podgorje, 600 m, 9 , 11.VIII.1966. Macédoine: Izvor, 

17 km SSO de Titov Veles, 9 , 22.VII.1965. 

19. Tabanus unifasciatus Loew 

Macédoine: Otavica, 10 km N de Titov Veles, 9 , 28.VII.1965. 

20. Haematopoda pluvialis pluvialis L. 

Serbie: 20 km E de Prizren, 1650—2050 m, 9 , 13.VIII.1965. Macédoine: 

Popova Sapka, 10 km OSO de Tetovo, 1800—2000 m, 9 , 6-8.VIII.1965. 

Bibliographie 
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Twee nieuwe Lepidoptera voor de Nederlandse fauna 

door 

G. DIJKSTRA Hzn. 

In 1966 had het RIVON een vlinderval opgesteld in de eendenkooi te Ternaard 

(Fr.), waarvan de controle aan mij werd toevertrouwd. De kooi is gelegen tussen 

Holwerd en Ternaard in de weilanden, omsloten door de nieuwe zeedijk en de 

slaperdijk onder het gehucht Vischbuurt ongeveer 200 m van de waddenzee af. 

Het landschap rond de kooi is volkomen kaal weiland en eerst op de erven rond 

de boerderijen achter de slaperdijk treft men wat boomgewas aan. Gebleken is wel, 

dat de kooi ideaal gelegen is voor het vangen van trekvlinders en zwervers. De 

kooi is 1 ha groot met een uitgediepte vijver. Het kooibos bestaat uit wilg, es, iep, 

meidoorn, zwarte- en peterselievlier, appel en peer, met de gebruikelijke onder- 

begroeiing van braam, framboos, grote brandnetel, fluitekruid, robertskruid, kleef¬ 

kruid, engelwortel, riet, enz. De dichtstbijzijnde zandgronden zijn gelegen op plm. 

10 km hemelsbreed; het dichtstbijzijnde bos van enige betekenis op plm. 13 km 

te Nes op Ameland. 

In de val aangetroffen o.a.: 

a. Udea elutalis H.-S. (Pyralidae), één $ op 29 juli 1966. Volgens de lite¬ 

ratuur komt de soort voor in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Fin¬ 

land en Lapland, doch is overal zeldzaam. Volgens Dr. H. J. Hannemann 

(Microlepidoptera 2 : 324, 1964) zou de rups in de wortels van zevenblad, kruis- 

kruid en bijvoet leven. Dr. H. Marion te Decize (Frankrijk) bevestigde de deter¬ 

minatie. Nieuw voor de Nederlandse fauna. 

b. Choristoneura murinana Hübner (Tortricidae). 5 exemplaren, resp. op 

3 juli (2), 5, 8 en 10 juli 1966. Alle mannetjes. Deze soort is vermeld uit Zuid- 

Duitsland; voorts uit Oostenrijk, Zwitserland, Bohemen en Moravië, Silezië en 

Galicië. Komt niet voor op de Britse eilanden. Overal lokaal en vrij zeldzaam. De 

rups leeft in en op de jonge scheuten van de zilverspar (Abies alba Mill.), volgens 

Prof. Hering (Die Schmetterlinge : 248, 1932) op „Pinus-Arten”. Dr. J. Kennel 

(Die Palaearktischen Tortriciden) vermeldt Pïnus pectinata. Het voorkomen op 

deze plaats is moeilijk te verklaren wegens het totaal ontbreken van pijnhout in de 

naaste omgeving. Dr. A. Diakonoff was zo vriendelijk de determinatie te testen. 

Nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Summary 

Udea elutalis H.-S. (Pyralidae) and Choristoneura murinana Hübner (Tortri¬ 

cidae) were taken in the north of the province of Friesland in 1966. They are new 

to the Dutch Fauna. 

,,Duuntherne”, Hoorn 7, Terschelling. 
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Ommochromen bij Nymphalidae I 

door 

W. J. KABOS 

In 1942 ontdekte Becker een nieuwe groep van kleurstoffen, ommochromen 

genaamd, naar hun voorkomen in ogen van Drosophila. A. Butenandt bepaalde 

hun structuur en kreeg uit het meconium van Aglais urticae twee pigmenten, nl. 

xanthommatine en rhodommatine. Deze ommochromen be¬ 

vatten een phenoxazine-ring (fig. 1) en vertonen een redox- 

karakter. Bij oxydatie worden zij geel of bruin en bij reductie 

rood. In geconcentreerd zwavelzuur krijgen zij een violette 

kleur. In vlinderogen komen ommochromen in geoxydeerde 

toestand voor en in enkele gevallen zijn zij in de rode, ge¬ 

reduceerde vorm aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op 

een verhoogde stofwisseling. Bij libellen van het geslacht Sympetrum bezitten de 

$ $ rode ommochromen, de $ « $ gele. 

Ik onderzocht Nymphalis io en Vanessa atalanta op ommochromen. Nadat 

vroeger (1962) was gebleken, dat bij deze vlinders pterinen grotendeels ontbreken, 

poogde ik uit te maken of er ommochromen aanwezig zijn. Materiaal van beide 

soorten ontving ik van de heren D. Piet en H. van Oorschot, die ik hierbij 

gaarne mijn dank betuig. 

Bij Nymphalis io (fig. 2) maakte ik een extract van de 

kleurstoffen door de fijngewreven vleugels uit te trekken 

met methanol, dat 5% zoutzuur bevatte. Deze roodbruine 

oplossing vertoonde redox-karakter en werd met waterstof- 

peroxyde geel, bij reductie weer rood. Een druppel van de 

stamoplossing in sterk zwavelzuur werd violet. Dit alles 

wees dus kwalitatief op ommochromen. 

Bij een paar papierchromatografische oriënteringsproeven 

bleek, dat er minstens twee kleurstoffen naast elkaar voor¬ 

komen. Waarschijnlijk zijn het meer of minder gereduceerde 

vormen van hetzelfde „xanthommatine”. 

Over deze stof bestaat nog geen zekerheid, behalve dat 

tryptophaan de grondstof is, waaruit hij wordt gevormd. In 

de organische chemie worden phenoxazine-kleurstoffen ver¬ 

kregen uit jß-naphtol en paranitrosodimethylaniline (meldola- 

blauw). Dit vertoont echter geen typische ommochroomreacties. Ik geloof, dat men 

ommochroom ook kan opvatten als een chinoline-derivaat. Als de formule van 

Butenandt juist is, moet een ommochroom verkregen worden door condensatie 

van hydroxy-kyrunenine en dioxy-chinoline. Dit preparaat is mij nog niet gelukt. 

Bij fumigatieproeven met oxydatiemiddelen kreeg ik lichte exemplaren van 

Nymphalis io. Zij lijken meer of minder op de bleke vorm rubrocarens, waarvan 

het Zoölogisch Museum te Amsterdam een unicum bezit (Zeist, 17 aug. 1941). 

Bij reductie ontstaan donkerbruine exemplaren, waarbij de melaninevlekken 

(fig.) fluweelzwart worden. Bij Vanessa atalanta knipte ik de rode randen der 

Fig. 2. Nymphalis io; 

zwart = melanine, 

gestippeld — ommo¬ 
chromen. 

phenoxazine 



26 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.II. 1968 

achtervleugels af en trok ze uit met aangezuurde methanol of mierenzuur. Ook 

deze rode oplossing vertoonde de ommochroomreacties. Volgens de papierchroma- 

tografie is het rood niet identiek met een component van Nymphalis io, want bij 

een gemengde druppel lopen de vlekken uit elkaar. Met sterk zwavelzuur wordt 

de rand lila. 

Zusammenfassung 

In meiner früheren Arbeit (1962) habe ich gezeigt, daß die Flügelfarbstoffe der 

Nymphalidae keine Pterine sind. Bei Nymphalis io und Vanessa atalanta sind es 

Derivate des Phenoxazins. Bei Reduktion werden sie rot und bei Oxydation gelb. 

Bei scharfer Reduktion bilden sie Melanin. Eine Synthese in Vitro wurde zwar 

versucht, führte aber noch nicht zu eindeutigen Ergebnissen. 
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Uyttenboogaart-Eliasenprijs 

(zie Ent. Ber. 27 : 102, 1 juni 1967) 

De commissie genoemd in sub 1 is thans als volgt samengesteld: 

Prof. Dr. J. van der Vecht Voorzitter 

Dr. P. A. van der Laan Voorl. Secretaris 

P. J. Brakman 

J. A. Janse 

Prof. Dr. H. Klomp 

Elk lid der Nederlandsche Entomologische Vereeniging is gerechtigd dit jaar, 

waarin de prijsuitreiking plaats vindt, aanbevelingen in te dienen betreffende 

personen, die naar zijn mening voor de hierboven genoemde prijs in aanmerking 

komen. 

Deze aanbevelingen moeten vóór 1 maart a.s. bij de voorlopige Secretaris, 

Dr. P. A. van der Laan, Marterlaan 18 te Bennekom, ingediend worden. 

Indien de commissie aanleiding vindt een prijs toe te kennen, zal deze op de a.s. 

Lentevergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging worden 

uitgereikt. 

Lasiommata megera L. (Lep., Satyridae), derde generatie in 1967. Van deze vlinder zag 

ik op 20 oktober 1967 een exemplaar van de derde generatie te Deventer vliegen en twee 

dagen later een ander te Nierssen (bij Vaassen). 

Beide dieren waren lichter gekleurd dan de exemplaren, die we in voorjaar en zomer te 

zien krijgen. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.II. 1968 27 

De huisstofmijt Dermatophagoides pteronyssinus 

(Trouessart, 1897) de producent van het huisstofallergeen 

door 
F. Th. M. SPIEKSMA 

Academisch Ziekenhuis, Afdeling Allergologie, Leiden 

(Uit een voordracht, gehouden op de 26ste herfstvergadering van de Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging op 19 november 1966, te Amsterdam). 

Inleiding 

De titel van dit artikel zou kunnen suggereren, dat het hier om een mijtesoort 

gaat, die bij veel mensen, althans bij veel specialisten bekend is. Men zou kunnen 

denken, dat van een dier, dat de naam „huisstofmijt” draagt, het voorkomen en 

vele eigenschappen in de literatuur beschreven staan. Dit is echter niet het geval; 

enige jaren geleden was Dermatophagoides pteronyssinus een zeer onbekende 

mijtesoort. Hoewel reeds in 1897 beschreven door Trouessart (in Berlese, 

1897, 1898; Trouessart, 1901), is hij sindsdien zeer sporadisch gevonden, en 

dan nog vaak onder andere en soms nieuwe namen vermeld. Twee en een half jaar 

heeft het geduurd na de eerste vondst van deze mijt in huisslof in 1962 alvorens 

de juiste wetenschappelijke naam kon worden vastgesteld. 

In dit artikel over het voorkomen en enige eigenschappen van D. pteronyssinus 

worden enige van de resultaten besproken van een onderzoek, dat de afgelopen 

vier jaar is gedaan aan de afdeling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis, 

in samenwerking met de afdeling Oecologie van het Zoölogisch Laboratorium, 

beide te Leiden. 

Allergie 

Alvorens op het eigenlijke onderzoek in te gaan, is het nodig om in het kort 

enige allergologische achtergronden van de oorspronkelijke vraagstelling van het 

onderzoek uiteen te zetten. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar: 

„Het Atopisch Syndroom” (Voorhorst, 1966). 

Sinds 1922 is het bekend, dat huisstof, de inhoud van de stofzuigerzak dus, een 

substantie bevat, waarvoor bepaalde mensen allergisch zijn. Het is namelijk ge¬ 

bleken, dat het inademen van huisstof-partikeltjes, die in de lucht zweven, bij deze 

mensen oorzaak is van bepaalde klachten, voornamelijk gelocaliseerd in de adem¬ 

halingsorganen. Deze klachten lijken veel op een ziektebeeld, dat ook bij niet- 

medici iets beter bekend is, namelijk hooikoorts. Hooikoorts wordt veroorzaakt 

door het inademen van stuifmeel, meestal stuifmeel van Graminaeën, ook wel 

graspollen genoemd. Blijven bij hooikoorts de klachten meestal beperkt tot de 

conjunctivae van de ogen en het slijmvlies van de neus, bij de allergie voor huisstof 

worden ook vaak de longen in het ziektebeeld betrokken, waarbij astma kan voor¬ 

komen. De stoffen, die deze allergische reacties bij bepaalde mensen oproepen, 

worden allergenen genoemd. In de twee genoemde voorbeelden spreekt men van 

het graspollenallergeen en van het huisstofallergeen. 

Bij patiënten met een allergie voor graspollen, of voor huisstof, kan men ook 
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een plaatselijke reactie van de huid veroorzaken door een kleine hoeveelheid van 

het in water opgeloste allergeen in de huid te spuiten. Bij een allergische patiënt 

verschijnt er na ongeveer 20 minuten een blaasje met daaromheen een rode vlek. 

Bij een niet-allergische persoon ziet men nagenoeg geen verandering van de huid 

ter plaatse. Met behulp van de huidtest kan de allergoloog de diagnose stellen; 

dat wil zeggen: is er een duidelijke huidreactie, dan is de onderzochte patiënt 

allergisch voor het ingespoten allergeen; is er geen huidreactie, dan is de patiënt 

niet allergisch voor het ingespoten allergeen. Overigens is deze huidtest niet de 

enige methode om tot een diagnose te komen. Plaats en tijd van het optreden van 

de klachten van de patiënt zijn hiervoor ook zeer belangrijk. 

Met de techniek van de huidtest kan men echter ook nog iets anders bepalen. 

Men kan namelijk ook vaststellen of een stof een bepaald allergeen bevat. Wil 

men bijvoorbeeld weten of stof „S” het allergeen ,,A” bevat, dan spuit men een 

verdund waterig extract van stof ,,S” in de huid van een patiënt, van wie bekend 

is, dat hij allergisch is voor het allergeen ,,A”. Verschijnt er een huidreactie, dan 

bevat de stof ,,S” het allergeen ,,A”; is er geen huidreactie, dan bevat de stof „S” 

het allergeen ,,A” niet. 

Er bestaan overigens vele vormen en typen van allergie. Voor de hier besproken 

vorm zijn de huidreacties een belangrijk kenmerk. Deze vorm van allergie wordt 

atopie genoemd. In de beide gebruikte voorbeelden van graspollen en huisstof is 

dus sprake van graspollenatopie en huisstofatopie. De patiënten worden atopisch 

genoemd. 

Huisstofallergeen 

Geschat wordt, dat ongeveer 5% van de bevolking in Nederland atopisch is 

voor huisstof, dat wil dus zeggen, dat ongeveer 5% van de bevolking huidreacties 

vertoont na het inspuiten van een huisstofextract. Gelukkig hebben niet al deze 

mensen klachten van astmatische aard, vaak hebben zij alleen last van niezen en 

prikkeling van de neus, en soms helemaal geen klachten. Merkwaardig is overigens, 

dat veel van deze atopische patiënten meer klachten hebben in het najaar dan in 

de rest van het jaar. Ook hebben ze in sommige huizen veel meer last van het stof 

dan in andere huizen. Deze verschijnselen zijn in verband gebracht met verschillen 

in weersomstandigheden in de verschillende seizoenen en ook met verschillen in 

vochtigheid van de huizen. 

Voor de onderzoekers, die zich sinds 1922 hebben beziggehouden met het 

probleem van de huisstofatopie, was natuurlijk een van de belangrijkste vragen, 

welke substantie in het huisstof verantwoordelijk gesteld kan worden voor het 

allergeen. Het is niet mogelijk om in te gaan op de vele theorieën en mogelijk¬ 

heden, die in de afgelopen veertig jaar naar voren zijn gebracht. Vaak is veronder¬ 

steld, dat het allergeen een produkt zou zijn van biologische oorsprong, zoals 

bijvoorbeeld schimmelsporen, die in het stof gevonden worden. Geen van de 

onderzochte organismen bleek echter een allergeen te bevatten, dat identiek was 

met het huisstofallergeen, hoewel ze soms afwijkende allergenen bevatten. Het is 

het idee geweest van Dr. Voorhorst, hoofd van de afdeling Allergologie van het 

Academisch Ziekenhuis, om na te gaan of misschien mijten een rol spelen bij het 

ontstaan van het huisstofallergeen. 
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Uit de literatuur, en ook uit de praktijk, is het bekend, dat bepaalde mijtesoor- 

ten, voornamelijk in de groep van de Acaridiae, substanties produceren, die 

schadelijk kunnen zijn voor de mens. Veel van deze soorten komen voor in opge¬ 

slagen voedingsmiddelen, en bijvoorbeeld havenarbeiders of meelhandelaren, die 

frequent en intensief omgaan met porties graan, meel, of copra, waarin zich een 

mijtenplaag heeft ontwikkeld, krijgen vaak ontstoken handen (Laarman, 1953). 

Ook zijn in dit verband gevallen van astma beschreven (Storm van Leeuwen, 

Bien en Varekamp, 1924). Mede op grond van deze gegevens vroeg Dr. VooR- 

HORST zich af of misschien mijten, die in het huisstof zouden kunnen leven, iets 

met het huisstofallergeen te maken zouden hebben. Na informatie bij een aantal 

acarologen bleek echter, dat eigenlijk niet precies bekend was of er in huisstof 

regelmatig mijten voorkomen. Een onderzoek van huisstof naar het regelmatig 

voorkomen van mijten is nooit op systematische wijze uitgevoerd. Wel zijn er 

incidenteel mij tenpopulaties van een aantal soorten Acaridiae in huizen beschreven 

(Oboussier, 1939; Solomon, 1961). Dr. Voorhorst koos voor zijn onderzoek 

drie van deze soorten, nl.: Acarus stro, de Meelmijt; Tyrophagus putrescentiae\ en 

Glycyphagus domesticus, de Huismijt. Deze soorten worden zeer vaak gevonden 

in opgeslagen voedselvoorraden. Bij een aantal patiënten vergeleek hij de huid¬ 

reacties na inspuiten van verdunde extracten van deze drie mijtesoorten met de 

huidreacties op huisstofextract. Hij zag, dat de extracten van de mijten vaak, maar 

lang niet altijd, huidreacties te zien gaven. Maar hij zag ook, dat er geen verband 

bestond tussen de drie mijtesoorten onderling. Ook bleek er geen verband te 

bestaan met de huidrecaties op huisstof (Voorhorst, 1963). Uit deze resultaten 

werd geconcludeerd, dat mijten, althans een aantal soorten uit deze groep, inder¬ 

daad producenten kunnen zijn van allergenen, maar dat geen van deze drie het 

huisstofallergeen produceert. 

Na deze misschien wat lange, maar noodzakelijke allergologische inleiding kan 

de eigenlijke vraagstelling van het onderzoek als volgt geformuleerd worden. Deze 

vraagstelling valt uiteen in drie vragen: 

1) Komen er in het huisstof of in huizen als regel mijten voor, of worden 

er slechts incidenteel populaties gevonden? 

2) Als er regelmatig mijten gevonden worden, welke soorten zijn dit dan, en hoe 

vaak en met welke aantallen komen ze voor? 

3) Is een van deze soorten verantwoordelijk voor het allergeen-gehalte van het 

huisstof ? 

DE MIJTENFAUNA IN HUISSTOF 

Methode 

Voor het onderzoek van de mij tenfauna in huisstof moest een methode gevonden 

worden om, zo mogelijk kwantitatief, mijten uit het stof te isoleren, teneinde ze 

daarna te kunnen tellen en determineren. Geen van de bestaande technieken om 

kleine arthropoden te isoleren -— technieken, die hun toepassing vooral vinden in 

het onderzoek van de fauna van de bodem (Murphy, 1958a, b) — kan zonder 

meer gebruikt worden voor huisstof. Er moest een speciale methode ontwikkeld 

worden, samengesteld uit gewijzigde onderdelen en elementen van bestaande 
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technieken (Spieksma en Spieksma-Boezeman, 1967). In het kort komt deze 

methode hierop neer: 

Met een stofzuiger wordt tenminste 5 gram stof verzameld van de gehele vloer 

van de huiskamer. Een portie van 5 gram stof wordt gedurende één uur droog 

gezeefd door 2 koperen zeven: de bovenste zeef met ronde mazen, diameter 2,4 

mm; de onderste zeef met vierkante mazen, diameter 0,075 mm. Dit zeven vindt 

plaats in een zeefmachine, waarin de zeven ronddraaien — zonder om hun eigen 

as te roteren — met een frequentie van ongeveer 125 omwentelingen per minuut. 

Zo ontstaan er drie fracties. Op de bovenste zeef blijft het zeer grove materiaal 

achter, zoals sigarettepeukjes, lucifers, knopen, spelden, kluwen haren, etc. In de 

bak onder de onderste zeef komt het zeer fijne stof terecht. Het meeste materiaal 

blijft achter op de onderste zeef, en daarin moeten ook de mijten te vinden zijn. 

Deze middelste fractie wordt gesuspendeerd in ± 160 ml. melkzuur 90% en 

verhit tot het kookpunt, waardoor de meeste mijten opzwellen en hun pootjes 

strekken. Na het koken wordt de suspensie overgegoten in centrifugebuizen en 

gecentrifugeerd. Dit centrifugeren gebeurt voorzichtig en vrij langzaam: in vijf 

minuten wordt 300 g bereikt, waarna de centrifuge zonder remmen in zeven 

minuten tot stilstand komt. In melkzuur 90% met een soortelijk gewicht van 

zb 1,2 sedimenteert het meeste stof en blijft een groot gedeelte van de mijten 

zweven of gaat drijven. Dit centrifugeren wordt nog driemaal herhaald, nu met 

een verzadigde keukenzoutoplossing (s.g. ook ± 1,2). De bovenstaande vloeistof 

wordt steeds afgeschonken op een filtreerpapier in een Büchnertrechter, en de 

vloeistof wordt afgezogen. De mijten blijven achter op het filtreerpapier en kunnen 

onder de stereoscopische microscoop opgespoord worden. Op deze manier worden 

geen levende mijten gevonden. Het is dan ook met deze methode niet mogelijk al¬ 

leen het aantal levende mijten in stof te bepalen, maar levende en dode samen. 

70—90% van de in het stof aanwezige mijten wordt geïsoleerd. Bij deze methode 

doen zich echter twee moeilijkheden voor. In de eerste plaats zijn de diverse stof- 

monsters zeer verschillend van samenstelling, hetgeen een grote, maar onbekende 

invloed heeft op de opbrengst van iedere stap in de isolatiemethode. In de tweede 

plaats is de scheiding van mijten in het stof door het centrifugeren nooit volledig, 

omdat veel mijten in het stof gevangen blijven. Bovendien hebben sommige 

bestanddelen van het stof hetzelfde soortgelijke gewicht als de mijten. Een gevolg 

hiervan is o.a., dat op het filtreerpapier, waarop de mijten achterblijven, ook nog 

veel stofdeeltjes terecht komen. Daarom is het opsporen van de mijten op het 

filtreerpapier het onderdeel van de methode, dat vrij veel oefening vraagt. 

Ondanks deze belangrijke bezwaren, die inhaerent zijn aan het materiaal, is 

gebleken, dat de resultaten van dien aard zijn, dat deze methode zeer goed bruik¬ 

baar is voor het gestelde doel: nl. het isoleren van mijten uit het huisstof. 

Stofonderzoek 

Van mei 1964 tot mei 1965 werd om de 2 à 4 weken stof verzameld in drie 

Leidse huizen. Al deze stofmonsters werden met behulp van de isolatiemethode 

onderzocht op de aanwezigheid van mijten. Het resultaat van dit onderzoek was, 

dat in alle stofmonsters van deze drie huizen soms onverwacht grote aantallen 

mijten gevonden werden. Het bleek, dat van de gevonden mijten het overgrote 
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deel behoorde tot één geslacht, namelijk het geslacht Dermatophagoides. Overi¬ 

gens vertoonden de huizen onderling vaak grote verschillen wat betreft het aantal 

mijten in het stof. Bovendien werd duidelijk, dat het aantal mijten aan het einde 

van de zomer en aan het begin van het najaar veel hoger is dan aan het einde van 

de winter en aan het begin van het voorjaar. 

number of 
Figuur 1. Aantal mijten van het geslacht 

Dermatophagoides in stofmonsters van 

Figuur 1 laat de aantallen mijten zien van het geslacht Dermatophagoides in het 

stof van drie huizen te Leiden, verzameld in de periode mei 1964—mei 1965. Het 

percentage Dermatophagoides van het totale aantal blijft gedurende het gehele 

jaar nagenoeg constant, zodat ook dit totale aantal hetzelfde verloop toont. Bij 

huis nr. 1 bedraagt het percentage van dit geslacht steeds ongeveer 95, bij de 

huizen nrs. 2 en 3 ongeveer 87. 

M ij tenfauna 

In het kort zal nader worden ingegaan op de verschillende conclusies uit de 

resultaten van dit onderzoek. 

Het was de vraag, of de mij tenfauna, zoals die was aangetroffen in de onder¬ 

zochte huizen (figuur 1), ook representatief was voor alle huizen in het westen 

van het land. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd in september 1965 in 

150 huizen in Delft, Leiden, Oegstgeest en Noordwijk stof verzameld en werden 

de aantallen mijten bepaald. Het is niet mogelijk om de aantallen mijten huis voor 
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huis te vergelijken, maar als de 150 huizen samen worden genomen dan blijkt het 

volgende. In tabel 1 zijn de verschillende genera en grotere groepen mijten opge- 

somd, die bij dit onderzoek zijn onderscheiden, voornamelijk aan de hand van 

Hughes (1961). Met ,,rate of occurrence” of mate van voorkomen wordt bedoeld 

in hoeveel van de onderzochte huizen een bepaald genus of een bepaalde groep 

wordt aangetroffen, uitgedrukt in percentages van het totaal. In de laatste kolom 

staan de percentages van de aantallen mijten in alle huizen samen. 

Tabel 1. Het voorkomen van mijten in het stof van 150 huizen, september 1965. 

genus or group rate of total % 

occurrence^ 
2 

number 

Dermatophagoides 100 9209 69.9 

Glycyphagus 61 1224 9.3 

Tyrophagus 29 185 1.4 

Acarus 19 149 1.1 

Rhizoglyphus 5 21 0.2 

Thyreophagus 3 4 0.0 

Gohieria 20 1542 11.7 

Ctenoglyphus 1 1 0.0 

Chortoglyphus 1 3 0.0 

Histiosoma 1 2 0.0 

Psoroptidae 4 17 0.1 

Tarsonemidae 29 376 2.9 

Cheyletidae 48 290 2.2 

Parasitiformes 50 118 0.9 

Oribatei 19 44 0.3 

15185 100 

Occurrence of mites in dust samples collected in 150 houses, 

September 1965. 

The genus Dermatophagoides is dominant in the mite fauna of 

house dust. 

Note 1 ; Rate of occurrence is expressed in the percentage of the 

houses in which at least one representative of the genus 

or group of mites is found. 

Note 2: The number of mites is determined in portions of 5 gram. 

Bij het bestuderen van deze tabel rijst de vraag of het mogelijk is een mijten- 

gioep aan te wijzen, waarvan het voorkomen in huisstof karakteristiek genoemd 

mag worden. Het is niet waarschijnlijk, dat Oribatei, Parasitiformes, Tarsonemidae 

en Psoroptidae karakteristieke of typische bewoners van huisstof zijn, noch op 

grond van deze getallen, noch op grond van hetgeen bekend is over het natuurlijke 

voorkomen van deze groepen. Vertegenwoordigers van de Cheyletidae komen vaak 

voor als roofmijten op Acaridiae. De overige groepen zijn genera van de Acaridiae, 

die gevonden worden op opgeslagen voedingsmiddelen. Misschien houdt het voor¬ 

komen van deze genera in huisstof verband met het gebruik van voedingsmiddelen 

in de huishouding. Het blijft echter de vraag of ze typische huisstofbewoners 

genoemd mogen worden. Een uitzondering is misschien Glycyphagus, die nogal 

eens op vochtige muren wordt gevonden. 

Opvallend hoog zijn de cijfers voor Dermatophagoides. Vertegenwoordigers van 
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dit geslacht zijn gevonden in alle huisstofmonsters en zij maken 70% uit van het 

totale aantal mijten. Wat niet in deze tabel staat vermeld is het gemiddeld percen¬ 

tage per huis (hetgeen iets anders is dan het percentage van het totale aantal van 

alle huizen samen). Dit gemiddeld percentage per huis bedraagt voor dit geslacht 

78%. 

Tabel 2. Het voorkomen van drie soorten van het geslacht Dermatophagoides in het stof 

van 150 huizen, september 1965. 

• species rate of 

occurrence 

D. pteronyssinus 100 

Euroglyphus (=D.) maynei 53 

D. farinae 2 

total 

Occurrence of three species of the genus Dermatophagoides in 

dust samples collected in 150 houses, September 1965. 

Of the genus Dermatophagoides the species D» pteronyssinus 

occurs most frequently and in highest numbers. 

number 1o 

8065 87.6 

1033 11.2 

111 1.2 

9209 100 

Figuur 2. Dermatophagoides 

pteronyssinus (Trouessart, 

1897); $, ventraal (naar 

Fain, 1966). 

Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) 

female, ventral view 

(after Fain, in Acarologia, 1966) 
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Drie soorten van het geslacht Dermatophagoides zijn in huisstof gevonden. 

Prof. Fain, een medisch parasitoloog uit Antwerpen, heeft ze gedetermineerd: 

D. pteronyssinus, Euroglyphus maynei ( — D. maynei) en D. farinae. Tabel 2 laat 

zien met welke frequentie en met welke aantallen de drie soorten gevonden zijn. 

D. pteronyssinus komt in alle huizen voor. De mate van voorkomen van E. maynei 

is ook vrij hoog, maar de aantallen zijn beduidend kleiner. D. farinae is slechts in 

drie gevallen aangetroffen. Als men daarbij bedenkt, dat D. pteronyssinus ook in 

bijna alle buitenlandse stofmonsters is gevonden, die uit verschillende delen van de 

wereld afkomstig zijn, dan ligt het voor de hand deze soort als een typische bewo¬ 

ner van het huisstof te beschouwen. Fain (1966) heeft een herbeschrijving van 

deze soort gegeven (zie figuur 2). Voor de resultaten van oecologisch onderzoek 

van D. pteronyssinus wordt verwezen naar Spieksma (1967). 

Vochtige en droge woningen 

Een ander opvallend resultaat van het eerste onderzoek was (figuur 1), dat er 

grote verschillen bestaan in aantallen gevonden mijten tussen de verschillende 

huizen. Er waren een aantal aanwijzingen, die hier niet besproken kunnen worden, 

dat de vochtigheid van de huizen hierbij een belangrijke rol speelt. Daarom waren 

number of mites 

Figuur 3. Gemiddeld aantal mijten en D. pteronyssinus 

in het stof van vijf groepen van 30 huizen van verschil¬ 

lende vochtigheidsgraad (groep I: droog; groep V: zeer 

vochtig). 

Figuur 4. Frequentieverdeling van de 30 huizen in de 

vijf groepen van verschillende vochtigheidsgraad volgens 

het aantal D. pteronyssinus in het stof. 

percentage of 

houses per group 

number of 

Dermatophagoides 
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de eerder genoemde 150 huizen zo gekozen, dat ze verdeeld zijn over 5 groepen 

van 30, van verschillende graad van vochtigheid. Deze 5 groepen zijn als volgt 

aangeduid: groep I: droog; II: redelijk droog; III: enigszins vochtig; IV: vochtig; 

V: zeer vochtig. De indeling in deze groepen is uitgevoerd door Dr. Varekamp 

van de afdeling Allergologie. Ook op de wijze waarop deze indeling tot stand is 

gekomen kan hier niet worden ingegaan. De indeling berust op aard en kwaliteit 

van de bouwconstructie, samen met het al of niet voorkomen van vochtverschijn- 

selen (Varekamp, Spieksma, Leupen en Lyklema, 1966). 

Met het diagram van figuur 3 is weergegeven het gemiddeld aantal mijten en 

D. pteronyssinus per huis in ieder van de 5 groepen. Het is duidelijk, dat het aan¬ 

tal mijten van droog naar zeer vochtig toeneemt. Figuur 4 geeft de frequentie¬ 

verdeling van de huizen naar verschillende aantallen Dermatophagoides in de vijf 

groepen. Uit deze figuur blijkt, dat het aantal huizen met weinig mijten van groep 

I naar groep V duidelijk afneemt, terwijl het aantal huizen met veel mijten juist 

toeneemt. Dit geldt niet alleen voor het geslacht Dermatophagoides, maar ook 

voor de andere genera en groepen. Het is duidelijk, dat vochtige huizen meer 

mijten in het stof hebben dan droge. 

Seizoensinvloed 

Tenslotte bleek, dat het aantal mijten een vrij sterke periodiciteit vertoont met 

het seizoen (figuur 1) : een maximum aan het einde van de zomer en aan het begin 

van de herfst, en een minimum aan het einde van de winter en aan het begin van 

de lente. Hoewel uitgebreider onderzoek over de invloeden van weer en klimaat op 

de grootte van de mij tenpopulatie nog gedaan moet worden, lijkt het waarschijnlijk, 

dat de hogere temperatuur in de zomer een gunstige invloed heeft op de groei van 

de populatie. 

Dermatophagoides pteronyssinus als producent van het huisstofallergeen 

Dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de hoeveelheid allergeen en het 

aantal mijten in het stof werd vrij spoedig duidelijk. Allergologen wisten namelijk, 

dat de patiënten meer klachten hebben en dat er in het huisstof meer allergeen zit 

in het najaar dan gedurende de rest van het jaar, hetgeen overeenstemt met het 

verloop in de aantallen mijten, die aan het begin van het najaar het hoogst zijn. 

Allergologen wisten ook, dat vochtige huizen meer allergeen in het huisstof hebben 

dan droge, wat ook weer klopt met de bevindingen van het mijtenonderzoek. Toch 

waren dit nog slechts aanwijzingen over een mogelijk verband, dat er zou kunnen 

bestaan tussen mijten en allergeen. 

Sterkere argumenten werden gevonden in de resultaten van allergologisch 

onderzoek (Spieksma, 1967). Daarbij werden, na inspuiten van allergeenextracten 

van vier verschillende stofmonsters en het standaardextract bij patiënten met huis¬ 

stof atopie, de sterkten van de huidreacties onderling vergeleken. De extracten 

werden ingespoten in drie verdunningen. De hoogte van de lijnen in figuur 5 

geeft de gemiddelde sterkte van de huidreacties per patiënt aan. Ook werden ver¬ 

geleken de aantallen mijten, die in een ander gedeelte van de vier stofmonsters 



36 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.11.1968 

waren geteld. Deze bedroegen voor A, B, C en D resp. 35, 240, 1330 en 2450 

per 5 gram stof. Men ziet, dat de stofmonsters met meer mijten ook meer allergeen 

bevatten. 

skin reactions 

Theoretisch was het echter nog mogelijk, dat de hoeveelheid allergeen en het 

aantal mijten in een stofmonster, onafhankelijk van elkaar, beïnvloed werden door 

een derde factor, zodat ze slechts schijnbaar met elkaar in verband stonden. 

Daarom werd het volgende laboratorium-experiment opgezet. Huisstof uit 

Davos, dat altijd weinig mijten bevat (astmasanatorium) werd in twee porties 

verdeeld. De eventueel aanwezige levende mijten werden gedood door verhitting 

skin reactions 

Figuur 6. Gemiddelde huidreacties van 
15 patiënten op drie concentraties van 

extracten van Zwitsers stof beent (B) en 

niet beent (A) met D. pteronyssinus en 
van het standaard-extract (S). Ai en Bi 
zijn de huidreacties aan het begin van de 

proef, A2 en B>2 na drie maanden. Aa en 

Ba na vier maanden. 
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op 60° C gedurende 6 uur. De beide porties werden bewaard onder omstandig¬ 

heden, waarbij vermeerdering van het aantal mijten optreedt: een temperatuur van 

25° C en een RV van 80%. In de ene portie (B) werd een populatie van D. 

pteronyssinus geënt, in de andere portie (A) niet. Aan het begin van de proef en 

na 3 en 4 maanden werden extracten van gedeelten van beide porties bereid en 

getest (figuur 6; A en B). Ook werden mijten geteld. Het allergeengehalte van 

portie B steeg met een faktor 10 na 3 (B2) en 100 na 4 maanden (B3), terwijl 

de aantallen mijten resp. 75 en 1700 per 5 gram waren. In portie A nam het 

allergeengehalte niet of nauwelijks toe en werden ook geen mijten gevonden, 

behalve de zeer weinige, die er oorspronkelijk al inzaten, maar gedood waren. Het 

blijkt, dat in afwezigheid van levende D. pteronyssinus in het stof geen allergeen 

gevormd wordt, en dat dit wel gebeurt in aanwezigheid van de mijten. 

Toen het onderzoek zover was gevorderd, was het gelukt enige cultures van 

D. pteronyssinus aan te houden i). Van deze mijten werden extracten bereid en 

deze werden getest bij patiënten met huisstofatopie, dus met huidreacties op huis- 

stof. Het resultaat van deze tests was, dat alle voor huisstof atopische patiënten ook 

huidreacties te zien gaven op het extract van D. pteronyssinus. Bovendien bleek er 

house-dust Figuur 7. Vergelijking van de sterktes van 
extract de huidreacties van 40 patiënten op extrac- 

een vrij goed verband te bestaan tussen de sterkten van de reacties op beide extrac¬ 

ten (figuur 7). Dezelfde test uitgevoerd bij patiënten, die niet atopisch waren voor 

huisstof, gaf geen huidreacties te zien. Met deze resultaten was aangetoond, dat, 

1) Voordracht voor de Afdeling Toegepaste Entomologie van de NEV, op 21 maart 1967, 

Wageningen. 
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althans met de methode van de huidtest, het allergeen afkomstig van D. ptero- 

nyssinus en het huisstofallergeen niet van elkaar te onderscheiden zijn. Er is dus 

alle reden om aan te nemen dat het hier gaat om hetzelfde allergeen. 

Summary 

House dust contains a substance for which certain people are allergic. Proofs 

have shown that the allergen causing the disease are produced by a species of 

mite living in the house dust, viz. Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). 
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Ab ovo kweek van Poecilocampa populi L. (Lep., Lasiocampidae). Zoals wel min of 

meer algemeen bekend is, eten volwassen Poecilocampa pop uli-vlak voor hun verpop¬ 

ping aarde. Wanneer ze daarna een cocon gesponnen hebben braken ze de aarde weer uit en 

drukken deze in kleine bolletjes van binnenuit door het spinsel heen, zodat er op de buiten¬ 

zijde van de cocon een kleiwand gevormd wordt. 

Maar wat gebeurt er nu wanneer de rupsen geen aarde kunnen opnemen? Om hier een 

antwoord op te krijgen werden de volgende proefjes gedaan: 

Van een ab ovo kweek kregen 17 rupsen geen aarde. Hiervan stierven er 6; 6 stuks ver¬ 

popten zonder een cocon te spinnen en de overige 5 gingen over tot het eten van uitwerpse¬ 

len. Deze laatste sponnen daarop een cocon waarin nu de uitwerpselen werden verwerkt; 

daarna stierven ze voor de verpopping. 

De 6 verkregen poppen hadden in november 1965 de vlinders moeten leveren. Dit gebeurde 

niet, hoewel ze toen nog wel soepel (niet uitgedroogd) waren. Bij controle in januari 1966 

bleek de inhoud ervan uit een vochtige vormloze massa te bestaan. Nog weer enkele maanden 

later bleken deze poppen verdroogd te zijn. 

Van de overige rupsen kregen er 12 aarde. Hiervan verpopten er 11 binnen een cocon 

waarin aarde was verwerkt. De twaalfde binnen een cocon, die niet met aarde bekleed was. 

Alle 12 leverden de vlinder. 

Verder ontvingen een viertal rupsen turf in plaats van aarde. Eén verpopte zonder een 

cocon te spinnen, één vormde een cocon zonder hierin turf te verwerken en de overige twee 

verpopten normaal, d.w.z. in een cocon met turf. Alle poppen kwamen uit. 

Dat de rupsen ook zandkorrels kunnen verdragen bleek uit het feit, dat een viertal exem¬ 

plaren, die alleen scherp zand hadden ontvangen toch de vlinder leverden. Eén van deze 

rupsen verpopte zonder een cocon te spinnen; de andere maakten cocons die met zandkorrels 

werden bedekt. 

De conclusie moet dus luiden, dat de rupsen zich niet tot vlinder kunnen ontwikkelen, 

wanneer ze niet de gelegenheid krijgen aarde of iets dergelijks tot zich te nemen. Verder 

blijkt dat in een dergelijk geval geen cocon gesponnen wordt, hoewel dan toch soms wel een 

verpopping plaats vindt. 

Dat rupsen die geen aarde kregen, geen vlinder leverden en rupsen die wel aarde ontvin¬ 

gen, doch zonder cocon verpopten, dat wel deden, wijst er op dat deze laatste toch wel aarde 

hebben gegeten. Waarom ze dan toch geen cocon maakten (of een cocon zonder aarde), is 

niet duidelijk. Wellicht is er bij de desbetreffende dieren extra veel tijd verlopen tussen de 

opname van de aarde en de verpopping, zodat de aarde reeds via natuurlijke weg het lichaam 

had verlaten. Er waren in de kweekpot in ieder geval wel uitwerpselen te vinden, die prak¬ 

tisch alleen uit aarde bestonden. 

Rest mij nog te vermelden dat de rupsen, die met Salix werden opgekweekt, éénkleurig 

grijs waren. De tekening stemde in het geheel niet overeen met de bonte afbeeldingen in de 

meeste handboeken, terwijl de onderlinge kleurvariatie bij de rupsen te verwaarlozen was. 

C. J. Zwakhals, Onderweg 19, Arkel. 

Vespula (Pseudovespula) adulterina (Du Buysson) in Nederland. (Hym., Vespidae). 

Op 16 juni 1966 trof ik deze wesp, die nieuw is voor onze fauna, aan in het nest van zijn 

waard Dolichovespula saxonica (F.). Bij het vernieuwen van een dak van een huis in Huis 

ter Heide kwamen vijf nesten van saxonica te voorschijn. In één hiervan zat de bovenge¬ 

noemde wesp. Voor België geeft Leclercq hem op uit Malmédy (Bull, et Ann. Soc. ent. 

Belg. 97 : 150, 1961). 

De heer P. M. F. Verhoeff was zo vriendelijk de determinatie te controleren. 

W. F. S. Klein, Ruysdaellaan 1, Huis ter Heide (Utr.). 
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.. Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Supplement 14 kan besteld worden bij de 

Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. Het telt 120 pagina’s en is geïllustreerd met 

7 platen en 18 tekstfiguren (2 verspreidingskaarten en 16 histogrammen). Behandeld worden 

de meeste Geometridae uit deel 8 en 9 van de Catalogus. 

De prijs bedraagt voor leden ƒ 10.— en voor niet-leden ƒ 20.—. 

Clark, L. R., P. W. Geier, R. D. Hughes, R. F. Morris, The Ecology of Insect Populations 

in Theory and Practice. Pag. (I) — XIII, 1 — 232, 43 figuren. Methuen & Co Ltd, London 

EC4, mei 1967. Prijs geb. 45 sh. 

Het boek, dat in eerste instantie bestemd is voor studenten en docenten in ecologie en voor 

toegepaste entomologen, wil een beknopt overzicht geven over de ecologie van insektenpopu- 

laties. Het eerste hoofdstuk behandelt de begrippen populatie en omgeving („environment”). 

Hoofdstuk II: oorzaken van de veranderingen in het aantal individuen in insektenpopulaties, 

zoals geboorten, sterfgevallen (door ouderdom, lage vitaliteit, ongelukken, natuurlijke vijan¬ 

den, parasieten, pathogene micro-organismen, voedseltekort, gebrek aan bescherming), migratie. 

Hoofdstuk III: gangbare theorieën om de aantallen te verklaren, te beginnen met Darwin’s 

strijd om het bestaan, de levensgemeenschappen, de theorieën van Nicholson, Andrewartha 

& Birch, Milne en Chitty. 

Hoofdstuk IV: de functionering van de levenssystemen. Een levenssysteem bestaat uit een 

bepaalde populatie en zijn omgeving voor zover die invloed erop heeft, hierbij inbegrepen de 

mens (door verandering van biotoop, bespuitingen etc.) en de individuen van de populatie 

zelf. Dit hoofdstuk is het uitgebreidste (p. 57-164) doordat een aantal soorten behandeld 

wordt als voorbeelden: Laspeyresia pomonella L. in Canada en Australië, de koolbladluis 

Brevicoryne brassicae etc. 

Hoofdstuk V: de studie van natuurlijke insektenpopulaties. 

Hoofdstuk VI: de ecologie van de bestrijding van insektenplagen. De conclusie van de 

schrijvers is, dat we nog maar in zeer beperkte mate in staat zijn plagen behoorlijk te be¬ 

strijden. 

Hoofdstuk VII: de verdere ontwikkeling van het onderzoek van insektenpopulaties. 

Het boek besluit met een bibliografie (p. 209-224), een index van biologische namen en 

een index van termen, definities etc. — Lpk. 

Plaatsnaametiketten. Uit een rondschrijven van de N.E.V. blijkt, dat de bibliotheek de 

beschikking heeft over een foto-copieerapparaat en dit opent tevens de mogelijkheid voor de 

vervaardiging van plaatsnaametiketten. Voordien maakte ik reeds gebruik van een dergelijk 

apparaat voor genoemd doeleinde. 

Heeft men reeds bedoelde etiketten, die echter met nieuwe plaatsnamen moeten worden 

uitgebreid, dan kan men handelen als volgt: Een vel papier wordt in ruitjes verdeeld ter 

grootte van het etiket. Men plakt hierin een aantal etiketten die kunnen worden gemist. De 

plaatsnamen worden overgeplakt met de nieuwe vindplaatsen, die middels een lineaal en een 

scheermesje kunnen worden gesneden uit het plaatsnamenregister, dat voorin in elke lokale 

telefoongids voorkomt. Eventueel kunnen ook oude spoorboekjes hiervoor worden gebruikt. 

Het register uit de telefoongids is echter beter, omdat bij gelijkluidende plaatsnamen ook 

de provincie-aanduïding is vermeld. Indien men over meerdere oude telefoongidsen kan 

beschikken, kan dezelfde plaatsnaam meermalen worden gebruikt, hetgeen het aantal foto- 

copieën beperkt. Heeft men zelf geen oude plaatsnaametiketten, dan handelt men naar om¬ 

standigheden. Over het slagen van de proefnemingen hoor ik gaarne eens iets van geïnteres¬ 

seerden. Mij voldoet deze methode uitstekend. 

M. Kooi, Dikninge 103, Amsterdam-Buitenveldert. 
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A rectification 

by 

A. DIAKONOFF 
(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

When discussing the two species of Ochromolopis from New Guinea, mentioned 

below (Microlepidoptera, Epermeniidae), with Mr. Reinhard Gaedike, Deutsches 

Entomologisches Institut, Eberswalde, D.D.R., a deplorable error in my 1955 paper 

came to light (Microlepidoptera of New Guinea, part V, Verh. Kon. Ned. Akad. 

Wet., Nat., 2nd series, 50 (3): 98—100). The figures and the descriptions of the 

genitalia and their slide numbers, of the two species, Ochromolopis oculigera Diak. 

and O. bident at a Diak., have been confounded which should be rectified thus. 

The text figure 807 (p. 98) and the description of the genitalia (p. 99) begin¬ 

ning with “Tegumen short. Uncus with a long slender hook...” etc., as well as 

slide number 1080 D, pertain to Ochromolopis bidentata Diak. (p. 100) and not 

to O. oculigera Diak. 

While the text figure 809 (p. 98) and the description of the genitalia (p. 100), 

beginning with “Uncus with a shorter hook...” etc., as well as slide number 

1081 D, pertain to O. oculigera Diak. (p. 98) and not to O. bidentata Diak. 

JUH ^68 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Aanvragen voor subsidie zijn voor behandeling in mei 

uiterlijk 1 april a.s. in te dienen en voor behandeling in december uiterlijk 1 november. Het 

adres van de Stichting is: p/a Nederlandse Overzee Bank, Herengracht 548, Amsterdam-C. 

W. Hellinga, Secretaris. 

Abonnementen Tijdschrift voor Entomologie. Nieuwe abonnementen moeten opgegeven 

worden aan de Secretaris, de heer W. Hellinga, Weesperzijde 23 II, Amsterdam-Q, 
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Verslag van de 13de Lentevergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 13de Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd 

gehouden op zaterdag 15 april 1967 in het Artis Restaurant te Amsterdam. Deze 

vergadering werd voorgezeten door de aftredende President, Prof. Dr. J. van der 

Vecht. 

Aanwezig waren: Dr. Ir. G. W. Ankersmit, Dr. G. Barendrecht, Ir. G. A. Graaf Bentinck, 
Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. H. Besemer, F. A. Bink, W. L. Blom, 

Ir. R. H. Gobben, Dr. A. Diakonoff, Drs. P. H. van Doesburg Jr., Drs. J. P. Duffels, 
Drs. W. N. Ellis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Dr. D. C. Geijskes, W. H. 

Gravestein, W. de Groot, M. J. Gijswijt, A. J. Hannema, W. Hellinga, Drs. P. J. van 
Helsdingen, S. van Heijnsbergen, Dr. D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, E. Houkes, 

G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, Drs. Bostjan Kiauta, 

M. Kooi, J. Kort, C. H. ter Laag, Dr. P. A. van der Laan, H. J. P. Lambeck, Drs. J. van 
der Land, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, J. H. Lourens, A. P. van der 

Meché, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, Dr. S. J. van Ooststroom, M. P. Peerdeman, 
G. van Rossem, H. J. L. T. Stammeshaus, J. Stodèl, Prof. Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius 
Lefeber, P. Vroegindeweij, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Dr. J. de Wilde, 

Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, C. J. Zwakhals, Drs. K. W. R. Zwart, alsmede een vijftal 

introducés. 

Nadat de Voorzitter om ca. 11 uur de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat 

hij over tot het voorlezen van het 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1966-—1967 

De lentevergadering, waar mijn vorig verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 24 april 

1966 in Utrecht. De zomerbijeenkomst, welke wederom een zeer goede opkomst te zien gaf, 
vond plaats op 18 en 19 juni in Arcen, onder ere-voorzitterschap van de heer C. H. ter 

Laag. Tijdens deze bijeenkomst werd Dr. G. L. van Eyndhoven tot ere-voorzitter benoemd 
voor de zomerbij eenkomst in 1967, welke in Beetsterzwaag gehouden zal worden. Het blijkt 

steeds moeilijker te worden om voldoende accomodatie te vinden en daarom zou wellicht de 
suggestie gedaan kunnen worden voor volgende zomerbijeenkomsten een provincie en niet 
een bepaalde plaats vast te stellen. 

De herfstvergadering vond plaats op 19 november in Amsterdam. Deze wederom druk 
bezochte vergadering werd gecombineerd met een vergadering van de Afdeling Toegepaste 

Entomologie. De wintervergadering, welke een record aantal deelnemers te zien gaf, werd 
gehouden op 19 februari in hotel Haarhuis in Arnhem. Deze vergadering werd gevolgd door 
een receptie welke door het bestuur aan Dr. G. L. van Eyndhoven werd aangeboden ter 

gelegenheid van het verlenen van een doctoraat honoris causa door de Senaat van de Univer- 

siteit van Amsterdam. In dezelfde vergadering werd de heer D. Hille Ris Lambers gefelici¬ 

teerd met het hem door de Università degli Studi di Milano verleende doctoraat honoris 

causa, op grond van zijn ook voor Italië zo belangrijke onderzoekingen op het gebied van de 
bladluizen. 

Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van 

het buitenlands lid Dr. Nicolas S. Obraztsov, het corresponderend lid Prof. Dr. Marc 
Andró en het gewone lid Drs. C. J. Verheij. Tevens overleed ons oud-lid G. Doorman. 

Voor het lidmaatschap bedankten: het buitenlandse lid Mej. W. Vandendriessche en de 
gewone leden: M. Prakke, J. H. Diederen, C. G. Wagenaar, H. C. Obreen, L. van 

der Lelie, J. G. van Beek, Dr. P. N. Aarsen, Mevr. Dr. J. Bonne-Wepster, Mr. F. C. F. 
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Sterkenburg, F. J. Steinhäuser en C. van Tuyll van Serooskerken, het student-lid 

W. F. M. van Erp en het adspirant-lid Ch. Kahlman. 

J. Th. Stevenhagen werd vervallen verklaard van het lidmaatschap. 
Daarentegen kon uw secretaris de navolgende nieuwe leden inschrijven: 

Begunstigers: Mrs. N. S. Obrazstsov in Sea Cliff, U.S.A. 
Corresponderend lid: Dr. Delfa Guiglia in Genua. 
Buitenlands lid: Prof. Dr. G. de Lattin, Saarbrücken. 

Gewone leden: M. H. den Boer (was student-lid), Mr. J. C. Gerbrandy, het Zoölogisch 

Laboratorium van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen der 

Katholieke Universiteit in Nijmegen, J. Veenendaal, Dr. Ir. L. P. S. van der 

Geest, Dr. F. Th. M. Spieksma, E. Janssen, A. Veldhuyzen, Drs. P. J. M. van 

Kalmpthout, J. A. P. W. Bakker, J. A. Blokland, D. Albers, H. Pijpers, 

J. Brouwer, Dr. V. Westhoff, Drs. J. J. Mellink (was student-lid), Mevr. F. M. 

van der Puyl, W. H. C. Smit, A. de Smidt (was student-lid) en de Afdeling 

Systematische Dierkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden. 

Studentleden: W. Klein, A. W. M. Mol, G. H. Buining, R. W. Tienstra, J. van der 

Drift, H. Strijbosch en J. J. Fetter. 

Adspirant-lid: Herre d’Audretsch. 

Alle nieuwe leden wens ik toe dat zij van hun lidmaatschap veel genoegen zullen beleven. 
Onze vereniging telt thans: 1966 1967 

Ereleden 15 15 
Leden van Verdienste 4 4 
Begunstigers 14 15 
Corresponderende leden 2 2 
Buitenlandse leden 32 31 
Gewone leden 387 394 
Student-leden 65 67 
Adspirant-leden 13 13 

532 541 
tegenover 521 in 1965 en 508 in 1964. 

Tijdens de verslagperiode heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dr. G. Kruseman 

werd in het bestuur gekozen bij het aftreden van Drs. C. A. W. Jeekel. Inmiddels heeft hij 
om persoonlijke redenen voor zijn bestuursfunctie bedankt. Dze wordt waargenomen door de 

heer Jeekel hangende de verkiezing van een nieuw bestuurslid op de a.s. wintervergadering. 

Dezer dagen bracht uw voorzitter het voorgeschreven bezoek aan de bibliotheek, over de 

toestand waarvan een nader verslag zal worden uitgebracht. 
De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Ook in deze 

afdeling neemt het aantal leden toe. 
De Commissie voor Natuurbescherming ontwikkelde enige activiteit, waarover de secretaris 

nader het een en ander zal mededelen. 
De Afdeling Noord-Holland en Utrecht, de Afdeling Zuid-Holland en de Afdeling Zuid- 

Oost Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. De laatste organiseerde tevens 

enkele excursies. 
Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde twee maal. Ook in deze 

verslagperiode was de samenwerking tussen deze Stichting en de N.E.V. weer bijzonder 

prettig. Wederom zijn wij de Stichting zeer dankbaar voor de grote geldelijke steun welke zij 

onze Vereniging verleent. Ook dit jaar werd een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld 
tot dekking van het verlies dat de winst- en verliesrekening te zien geeft. Voorts werden weer 

subsidies verleend voor entomologische studie- en verzamelreizen. 
Het contact met enkele buitenlandse zusterverenigingen bleef evenals vorige jaren beperkt 

tot het zenden van verslagen en convocaties over vergaderingen en excursies. Dit jaar zullen 
enkele amateur-coleopterologen deelnemen aan een driedaagse excursie van de Arbeitsgemein¬ 

schaft rheinischer Koleopterologen in de omgeving van Klotten aan de Moezel. Het ligt in 

de bedoeling deze contacten te verdiepen en uit te breiden. 
De onderhandelingen met het Presidium der Universiteit van Amsterdam over de biblio- 
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theek zijn nog steeds niet beëindigd. Een concept contract is opgesteld en door beide partijen 
goedgekeurd op één enkel punt na, nl. de overname van de salarispost van onze. bibliothe¬ 
caresse door de Universiteit. Het bestuur hoopt, dat hierin spoedig een beslissing genomen 

zal worden. 
Op de wintervergadering maakte de voorzitter enige bijzonderheden bekend over de instel¬ 

ling van een Uyttenboogaart-Eliasenprijs. Het reglement daarvan zal spoedig gepubliceerd 

worden. 
Het concept van de wetswijziging is door het bestuur in een tweetal zittingen besproken en 

is nu gereed. Op een volgende vergadering zullen hierover nadere bijzonderheden volgen. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de Penningmeester, Drs. H. Wiering, 

voor zijn 

Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1966 

Het boekjaar 1966 is voor de Vereeniging geen ongunstig jaar geweest. Enerzijds bleken de 

bedragen van de Verlies- en Winstrekening in het algemeen gunstiger uit te vallen dan voor¬ 

zien was, anderzijds onderging het kapitaal van de Vereeniging in deze periode een aanmer¬ 

kelijke versterking. 
Thans een korte toelichting op de Balans per 31 dec. 1966 en de Verlies- en Winstrekening 

over 1966. Door het overlijden van Mevrouw J. P. Veth-van Vlaanderen verkreeg de 
Vereeniging haar deel van de Nalatenschap-VETH in volle eigendom. Het bedrag hiervan 

werd toegevoegd aan het kapitaal. Aan het kapitaal werden verder toegevoegd de nog niet 

verrekende subsidies over 1964 en 1965 van het Rijk voor het Tijdschrift voor Entomologie 

en een subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Het tijdschrift E.E.A. boekte in 1966 

een winst, waardoor een reserve van ƒ 1301,12 verkregen werd. Er moet naar gestreefd wor¬ 

den deze reserve tot ongeveer ƒ 2000,— te vergroten. Vanaf 1966 zal ook het tijdschrift 

M.N.E.V. op de balans vermeld worden. De balans sluit met een verlies van ƒ 2388,52. 

Bij de Verlies- en Winstrekening over 1966 moet opgemerkt worden, dat de bibliotheca¬ 

resse voor het gehele boekjaar ten laste van de Vereeniging is gekomen. De overname van de 

post salarissen bibliotheek door de Universiteit van Amsterdam kon in 1966 nog geen door¬ 

gang vinden. 
Bij de begroting voor 1967 zijn slechts enkele opmerkingen te maken. We menen thans de 

subsidie van het Rijk te kunnen stellen op ƒ 4600,— i.p.v. de sinds jaren gebruikelijke 

ƒ 1000,—. Een bedrag van ƒ 900,— wordt gereserveerd voor een nieuwe ledenlijst, die indien 
mogelijk dit jaar zal verschijnen. De uitgaven voor het tijdschrift M.N.E.V. zijn p.m. opge¬ 

voerd; afleveringen van dit tijdschrift kunnen slechts verschijnen, indien hiervoor een subsidie 

verstrekt wordt. Ook de post salarissen bibliotheek is p.m. vermeld: de vooruitzichten betref¬ 

fende het overnemen met ingang van 1 januari 1967 van deze post door de Universiteit van 

Amsterdam zijn gunstig. De begroting sluit met een tekort van ƒ 25.900,—. Zoals gebruikelijk 

zal getracht worden dit tekort geheel of gedeeltelijk te laten dekken door een subsidie van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. ... 

Dit verslag dien ik te besluiten met mijn dank te betuigen aan de heer B. H. Hendrikse 

van de Nederlandse Overzee Bank en de heer L. A. J. de Beer voor hun hulp bij het beheren 

van de financiën. 

Amsterdam, 15 april 1967. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1966 

Activa 
Inschrijving Grootboek in blote eigendom ..ƒ 13.770,— 

Effecten in volle eigendom.51.753,73 
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.. 5.253,— 
Debiteuren .  29.798,46 
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.. . „ 14.107,63 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. .   732,19 

Postgiro .   „ 8.132,82 

Boekenfonds.  ,, P.M. 
Bibliotheek ..  „ P.M. 
Monografieën N.E.V.. . . . „ 4.059,55 

Saldo verlies over 1966    ,, 2.388,52 

ƒ 129.995,90 

Passiva 
Kapitaal .  ƒ 50.766,78 

Legaat Dr. Reuvens.  ....,, 13.770,— 

Reserve voor koersverlies ..„ 6.599,32 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier .  .. 5.253,— 

Fonds Hacke Oudemans.. . „ 200,— 
Fonds Mac Gillavry  .. 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting.  ,, 117,60 

Tijdschrift E.E.A.  .....,, 1.301,12 
Crediteuren ..  „ 12.850,90 

Reserve voor gevoteerde bedragen.„ 23.377,63 
Leningen o/g ....................... 9.700,— 

Reserve inzake Monografieën N.E.V.    ,, 4.059,55 

ƒ 129.995,90 

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1966 

Verliezen begroot 
Tijdschrift voor Entomologie. 

Entomologische Berichten .. 

Bibliotheek.. 
Afschrijving Debiteuren . ... 

Onkosten ... 

Rente (lening o/g) ........... 

Monografieën N.E.V. 

... ƒ 5.340,15 

. . . „ 9.993,28 

. . . „ 21.251,02 

. . . „ 229,84 

. . . „ 1.553,68 

. . . „ 453,55 

. . . „ 2.430,35 

ƒ 9.800,— 
„ 10.800,— 
„ 25.200,— 

„ 2.000,— 

„ 700,— 
„ 19.100,— 

ƒ41.251,87 ƒ 67.600,— 

Winsten 
Contributies .. 
Rente (diversen).. . . . . 

Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting . . . . 

Saldo verlies over 1966 .. 

... ƒ 7.870,— 

. . . „ 2.239,35 

. . . „ 28.700,— 

. . . „ 2.388,52 

ƒ 7.900,— 
„ 2.200,— 
„ 57.500,— 

ƒ41.251,87 ƒ 67.600,— 

Hierna wordt het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren E. J. 

Nieuwenhuis en J. P. van Lith, uitgebracht. In dit verslag verklaren zij alles 
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geheel in orde te hebben bevonden. Zij spreken lof uit voor de nauwgezette wijze, 

waarop de Penningmeester zijn omvangrijke taak heeft verricht. Onder applaus 

wordt daarop de Penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd en de Voorzitter 

bedankt de heer Wiering voor wat hij ten behoeve van een goede gang van zaken 

voor de vereniging heeft gedaan. 

Vervolgens wordt behandeld de 

Begroting 1967 

Inkomsten 

Contributies. 

Rente. 
E.B. : overdrukken .ƒ 1.100,— 

abonnementen niet-leden.„ 1.100,— 

toegepaste entomologie.  „ 100,—• 

T.v.E. : overdrukken.ƒ 800,— 
abonnementen leden.„ 1.600,— 

abonnementen niet-leden., ,, 2.300,— 

subsidie Rijk.....,, 4.600,— 

M.N.E.V. : verkoop.„ 600,— 

verleende subsidies.„ p.m. 

Bibliotheek: Hartogh-Heys v. d. Lier.ƒ 300,— 

10% Fischer Trich. Cat.„ 800,— 

Boekenfonds.„ 500,— 

Tekort 

ƒ 8.000,— 

„ 2.300,— 

„ 2.300,— 

„ 9.300,— 

600,— 

„ 1.600,— 
ƒ 25.900,— 

Uitgaven: 
Onkosten : algemeen.ƒ 1.800,— 

druk ledenlijst.. ..„ 900,— 

E.B. : kosten druk.. ƒ 9.600,— 

kosten overdruk.. . 1.600,— 

onkosten . ..,, 2.000,— 

T.v.E. : kosten druk + overdruk.ƒ 14.200,— 

onkosten. . . . . „ 1.600,— 

M.N.E.V.: kosten druk  . p.m. 

onkosten. p.m. 

ƒ 50.000,— 

ƒ 2.700,— 

„ 13.200,— 

„ 15.800,— 

p.m. 

Bibliotheek: losse aankopen.ƒ 8.000,— 

serie-aankopen.„ 3.400,— 

salarissen. p.m. 

onkosten: 

binder.. ƒ 3.000,— 
bij werken separaten ....,, 2.000,— 

diversen .  . „ 1.500,— ,, 6.500,— 

„ 17.900,— 

„ 400,— 

ƒ 50.000,— 

Rente o/g 
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De Voorzitter stelt nu aan de orde het benoemen van de Kascommissie voor het 

nazien van de boeken over het jaar 1967. Hij stelt voor hiervoor de heren E. J. 

Nieuwenhuis en H. Helmers te benoemen. 

Hierop geeft de Voorzitter het woord aan de tijdelijke bibliotheacris, de heer 

C. A. W. Jeekel. In verband met het plotselinge tussentijdse aftreden van Dr. G. 

Kruseman memoreert hij slechts kort de toestand van de bibliotheek. 

Daarna komt punt 5 der agenda aan de orde, nl. het Verslag van de Commissie 

voor Natuurbescherming. De secretaris leest daarop zijn 

Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming 

gedaan op de 13de Lentevergadering op 15 april 1967 te Amsterdam, voor. 

De Commissie voor Natuurbescherming ontving van haar lid, de heer van Aartsen opgave 

van een drietal biologisch belangrijke terreinen, welke geheel of gedeeltelijk met verdwijnen 

bedreigd werden. Het betrof: 

1) De Bunderberg in de Gemeente Cadier en Keer, waar door de snelle groei van rozen-, 
braam- en meidoornstruiken het oorspronkelijk karakter verloren gaat. 

2) Een dennenbosje bij de zandkuil in de duinen van Klein Valkenisse, waar een duinover- 

gang gemaakt zou worden. 

3) Het schorrengebied van de Kaloot in Zeeland, dat bedreigd wordt door de voortschrijden¬ 

de industrialisatie. 
Na hierover contact met de betreffende instanties te hebben opgenomen is het resultaat het 

volgende: 
1) Persoonlijk contact met de Burgemeester van Cadier en Keer met betrekking tot het kap¬ 

pen van het overtollig struikgewas, eventueel in samenwerking met Staatsbosbeheer. 

2) De duinovergang zal naar een andere plaats worden verlegd, waardoor dit dennenbosje 

gespaard zal blijven. 

3) Het Waterschap Walcheren raadt ons aan onze belangen te bepleiten bij Gedeputeerde 
Staten van Zeeland, waaraan zij graag haar steun wil geven. 

Vervolgens moet de plaats van de volgende Lentevergadering worden vastge¬ 

steld. Besloten wordt deze wederom in Amsterdam te houden. 

Aan de orde is nu de verkiezing van een Voorzitter in verband met het aftreden 

van Prof. Dr. J. van der Vecht. Het Bestuur had het volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. G. Barendrecht 

2) J. A. Janse 

Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. Het 

stembureau werd gevormd door de heren W, H. Gravestein en G. den Hoed. 

Na de stemming werd de volgende uitslag bekendgemaakt: 

Dr. G. Barendrecht 46 stemmen 

J. A. Janse 7 stemmen 

blanco 1 stem 

zodat Dr. G. Barendrecht tot Voorzitter werd gekozen. 

Hierop richt de nieuwe Voorzitter zich tot Prof. Dr. J. van der Vecht en 

bedankt hem hartelijk voor alles wat hij tijdens zijn voorzitterschap voor de vereni¬ 

ging heeft gedaan. Hij toch was de initiatiefnemer tot het instellen van de Uytten- 

boogaart-Eliasenprijs. Verder heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt met 

het voorbereidende werk om te komen tot een wijziging van de „WET”, welke 

thans in concept gereed is, 
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De scheidende voorzitter antwoordt met enkele welgekozen woorden onder 

applaus van de aanwezigen. 

In verband met bovenstaande mutatie kwam de verkiezing van een nieuw 

bestuurslid aan de orde. Hiervoor had het Bestuur het volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. J. T. Wiebes 

2) G. van Rossem 

Opgaven van andere candidaten waren bij het Bestuur niet binnengekomen. Na 

de stemming werd door het stembureau de volgende uitslag bekend gemaakt: 

Dr. J. T. Wiebes 33 stemmen 

G. van Rossem 17 stemmen 

blanco 4 stemmen 

zodat Dr. J. T. Wiebes tot nieuw bestuurslid werd gekozen. 

Daarna worden de Redactiewijzigingen behandeld. Dr. L. G. E. Kalshoven 

heeft besloten als redactielid te willen aftreden, terwijl Dr. A. Diakonoff en 

Pater Chrysanthus zich bereid hebben verklaard in de Commissie van Redactie 

een verdere periode zitting te willen blijven houden. 

Drs. C. A. W. Jeekel heeft op zich genomen de zorg voor de registers te behar¬ 

tigen en verder zal Dr. M. A. Lieftinck ter versterking aan de redactie van het 

T.v.E. en de Monografieën toegevoegd worden. 

Bij de rondvraag ontspint zich een discussie tussen de heren Dr. D. Hille Ris 

Lambers, Dr. A. Diakonoff, B. J. Lempke en Prof. Dr. J. de Wilde over het 

indienen en plaatsen van publicaties in de E.B. en het T.v.E. Deze kwesties zullen 

in de eerstvolgende redactievergadering worden behandeld. 

De heer M. P. Peerdeman ondersteunt het destijds door de heer B. J. Lempke 

geopperde idee om te komen tot het samenstellen van een naamlijst van alle Neder¬ 

landse insecten. De Voorzitter ziet hierin nogal wat voetangels en klemmen en 

stelt voor deze aangelegenheid in een volgende bestuursvergadering te bespreken. 

Prof. Dr. J. de Wilde suggereert het Bestuur om een volgende vergadering eens 

te beleggen in het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen en hiertoe is 

de cantine aldaar ter beschikking. Ook een vergadering op een zondag kan daar 

belegd worden. Hieraan zal door het Bestuur de nodige aandacht besteed worden. 

Daar voor de rondvraag verder geen sprekers waren, sluit de Voorzitter deze 

ochtendbij eenkomst. 

Na de gemeenschappelijke lunch ging de vergadering over tot de 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden: 

Dr. Ir. G. B. Staal: Groei en metamorfose van Lepidoptera. 

Dr. Bost jan Kiauta: Evolutie van de chromosomen bij libellen. 

Dr. Ir. G. W. Ankersmit: Fotoperiodieke reacties bij Las p eyres ia reticulana. 

Ir. R. H. Cobben: Eibewaking bij wantsen. 

Drs. C. A. D. de Kort: Metachemogenese bij insekten. 

Prof. Dr. J. de Wilde: Voedselplant en generati overloop bij f y tof age insekten. 
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De meeste van deze belangwekkende voordrachten werden toegelicht met klein- 

beeld-lantaarnplaatjes, grafieken, enz. Naar aanleiding van deze voordrachten 

ontsponnen zich de gebruikelijke discussies, welke met het oog op de beschikbare 

tijd veelal bekort moesten worden. 

Nadat dan niemand verder het woord verlangt, sluit de Voorzitter deze interes¬ 

sante bijeenkomst onder dankzegging aan de sprekers en aan allen die verder tot 

haar welslagen hebben bijgedragen. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 

The generic and subgeneric names of the European Julidae 

generally referred to Schizophyllum Verhoeff, 1895, 

(Diplopoda, Julida) 

by 

C. A. W. JEEKEL 
(Zoologisch Museum, Amsterdam) 

The millipede described as Juins sahulosus by Linnaeus in the 10th edition of 

his Systema Naturae is a well-known and widely distributed European julid. In 

publications of the last decennia the species has been referred to under the generic 

name of Schizophyllum Verhoeff, 1895. 

As Schizophyllum sabulosum we find it also in Schubart’s handbook on the 

diplopods in the “Tierwelt Deutschlands’’ of 1934, but curiously enough the 

species is referred here to a subgenus Bothroiulus Verhoeff, 1894, a name ap¬ 

parently proposed prior to Schizophyllum. Some investigation of the origin of this 

remarkable nomenclatorial condition soon revealed that the problem of the valid 

generic name for Julus sahulosus L. was far more complicated than was thought 

at first, and that it could not be solved by merely reversing the status of Schizo¬ 

phyllum and Bothroiulus. 

The first name based on a species of the genus to which sahulosus belongs cur¬ 

rently was Archiulus Berlese, 1886. The type-species was originally designated to 

be Julus sahulosus itself, but Archiulus Berlese is preoccupied by Archiulus Scud- 

der, 1868, and is, therefore, invalid. 

A second genus-group name for a species of the genus was Hemipodoiulus 

Verhoeff, 1892, which was based monotypically on Julus karschi Verhoeff, 1892, 

now generally considered to be a junior subjective synonym of Julus moreleti 

Lucas, I860. 

The next was Mesoiulus Verhoeff, 1893, and it was based on Julus sahulosus L. 

and Julus porathi Verhoeff, 1893. A type-species was never designated, but the 

name is preoccupied by Mesoiulus Berlese, 1886, and, therefore, invalid. 

Palaioiulus Verhoeff, 1894, and Bothroiulus Verhoeff, 1894, were proposed 

simultaneously, Palaioiulus as a generic name, Bothroiulus as a subgeneric name 

for the same two species: Julus sahulosus L. and Julus mediterraneus Latzel? 1884, 
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The type-species were designated much later by Attems, who in 1927 selected 

Julus sabulosus as type of Palaioiulus (ipso facto via designation of the type of 

Schizophyllum), and in 1952 made Julus mediterraneus the type of Bothroiulus. 

Later the same year followed Eleutheroiulus Verhoeff, 1894. It was based on 

two species, Julus oliveirae Verhoeff, 1893, and Julus dorsovittatus Verhoeff, 

1893, and the type was subsequently designated by Silvestri in 1896 to be Julus 

oliveirae. 

At last we arrive at the proposal of Schizophyllum Verhoeff, 1895. It was in¬ 

troduced as a substitute for Palaioiulus (“Ich gebe diesen Namen auf, weil er un¬ 

zweckmässig ist’’), and its type-species became Julus sabulosus by designation of 

Attems, 1927. 

As Julus karschi, J. sabulosus, ]. mediterraneus and /. oliveirae are generally 

considered to be congeneric it is clear that the proposal of Schizophyllum was 

preceded by that of four other available names. Of these, Hemipodoiulus is the 

first, and this name would have to replace Schizophyllum henceforward. 

However, since Schizophyllum must be dropped as a generic name anyway, the 

possibility presents itself to tie down one of the older genus-group names the status 

of which remained to be settled. As such Ommatoiulus Latzel, 1884, is available. 

It was proposed by Latzel as a subgeneric name in the genus Julus to include 

some twenty-five species, now belonging to various genera, among which Julus 

sabulosus. As the characters upon which it was based were not recognized by sub¬ 

sequent authors to have any taxonomic importance, Ommatoiulus was dropped 

and a type-species was never designated. Under the present circumstances it seems 

best to settle the status of this name by presently designating Julus sabulosus as 

the type. 

The consequences of the above discussion are summarized in the following survey 

of the available names involved, to which are added for completeness sake the 

subsequently proposed genus-group names taxonomically associated with Schizo¬ 

phyllum. 

Ommatoiulus Latzel, 1884 (Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen 

Monarchie 2 : 67, 277). 

Type-species. — Julus sabulosus Linnaeus, 1758 (Systema Naturae, 10th ed.: 

640), by present designation. 

Synonym: 

Archiulus Berlese, 1886 (Boll. Soc. ent. ital. 18 : 84), preoccupied. 

Type-species. — Jidus sabulosus Linnaeus, 1758 (l.c.), by original designation. 

Mesoiulus Verhoeff, 1893 (Zool. Anz. 16 : 480), preoccupied. 

Type-species. — Julus sabulosus Linnaeus, 1758 (he.), by present designation. 

Palaioiulus Verhoeff, 1894 (Verb, zool.-bot. Ges. Wien 44 : 30, 31). 

Type-species. — Julus sabulosus Linnaeus, 1758 (he.), by subsequent designation of 
Attems, 1927 (Abh. senckenb. naturforsch. Ges. 39 : 275). 

Schizophyllum Verhoeff, 1895 (Zool. Anz. 18 : 243). 

Type-species. — Julus sabulosus Linnaeus, 1758 (he.), by subsequent designation of 

Attems, 1927 (he.). 
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Hemipodoiulus Verhoeff, 1892 {Zool. Anz. 15 : 380). 

Type-species. — Julus karschi Verhoeff, 1892 (l.c), by monotypy. 

Bothroiulus Verhoeff, 1894 {Verb. zool.-bot. Ges. Wien 44 : 30, 31). 

Type-species. —• Julus mediterraneus Latzel, 1884 (Die Myriopoden der öster¬ 

reichisch-ungarischen Monarchie 2 : 336), by subsequent designation of Attems, 

1952 (Eos 28 : 364). 

Eleutheroiulus Verhoeff, 1894 (Verb. zool.-bot. Ges. Wien 44 : 152, 154). 

Type-species. •— Julus oliveirae Verhoeff, 1893 (Zool. Anz. 16 : 161), by sub¬ 

sequent designation of Silvestri, 1896 (Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova 36 : 

170). 

Apareiulus Brölemann, 1897 (Annls Sei. nat., Zool., (8) 4 : 255). 

Type-species. — Julus lapidarius Lucas, 1846 (R< vue zool. Soc. cuvier. 9 : 285), 

by monotypy. 

Solaenophyllum Verhoeff, 1910 (Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol. 92 : 195). 

Type-species. — Scbizopbyllum corunnense Verhoeff, 1910 (l.c.: 198), by 

original designation. 

Megaschizophyllum Verhoeff, 1910 (Le.). 

Type-species. — Scbizopbyllum boplites Verhoeff, 1910 (l.c.: 197), by original 

designation. 

Elaphophyllum Verhoeff, 1921 (Arcb. Naturgescb. 86A (12): 72). 

Type-species. — Scbizopbyllum cornigerum Verhoeff, 1921 (l.c.), by sub¬ 

sequent designation of Attems, 1952 (Eos 28 : 365). 

Rossiulus Attems, 1926 (in: Kükenthal & Krumbach (ed.), Handbuch der 

Zoologie 4 : 191, 224). 

Type-species. — Rossiulus strandi Attems, 1927 (Arcb. Naturgescb. 92A (1/2) : 

246), by subsequent designation of Attems, 1927 (l.c.: 245). 

Sarmatiulus Lohmander, 1927 (Zool. Anz. 72 : 229). 

Type-species. — Scbizopbyllum kessleri Lohmander, 1927 (l.c.: 226), by original 

designation. 

Schistocoxitus Attems, 1927 (Abb. senckenb. naturforsch. Ges. 39 : 286). 

Type-species. — Arcbiulus cingulatus Attems, 1927 (l.c.), by original desig¬ 

nation. 

Thrinaciulus Attems, 1952 (Eos 28 : 364). 

Type-species. — Arcbiulus andalusius Attems, 1927 (Abb. senckenb. natur- 

forseb. Ges. 39 : 282), by original designation. 

Thylophorus Attems, 1952 (l.c.). 

Type-species. — Scbizopbyllum clavigerum Verhoeff, 1921 (Arch. Naturgescb. 

86A (12): 70), by original designation. 

Kabylinum Attems, 1952 (l.c.). 

Type-species. — Scbizopbyllum tetuanum Attems, 1903 (Zool. Jb. (Syst.) 18 : 

145), by original designation. 
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Schadelijke insekten in 1966 

door 

G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. VAN DE BUND 

Plantenziekten kundige Dienst, W' a genin,gen 

Hoewel het jaar 1966, wat het weer betrof, geen gunstige ontwikkelingsmoge¬ 

lijkheden voor insekten bood, hebben wij niettemin verscheidene opmerkelijke 

insekten-aantastingen te behandelen gekregen. In de eerste plaats willen wij enkele 

opvallende plagen van meer gewone insekten vermelden. De zwarte bonenluis 

{Aphis fabae Scop.) was reeds in het voorjaar talrijk op de voornaamste winter- 

waardplant, de kardinaalsmuts (Euonymus europaeus L.). Later in het seizoen was 

deze soort o.a. zeer algemeen op suikerbieten, zodat verschillende malen een 

bestrij dingsadvies werd uitgegeven. 

In de landbouw was plotseling de smalle graanvlieg (Hylemya coarctata (Fall.)), 

schadelijk aan tarwe op kleigronden, o.a. in de Haarlemmermeer, in de Wieringer- 

meer en in Zeeland en Groningen. In het verleden was deze soort voornamelijk op 

de zandgronden schadelijk aan granen. 

In Noord-Friesland veroorzaakte de gele tarwegalmug {C ont ar int a tritici 

(Kirby)) schade aan tarwe. Hier en daar ontstond 20—30% korrel verlies. Een 

bestrijding werd niet uitgevoerd, aangezien deze praktisch bijna niet mogelijk is. 

Diptera 

Op vele plaatsen in het land werd een bruine verkleuring van gras waargenomen. 

Het bleek, dat de grasbladeren gemineerd werden door de larven van de graan- 

mineervlieg (Hydropota griseola (Fall.)). Wij kregen de indruk, dat de aantasting 

het meest voorkwam in zeer vochtige percelen en waar kort geleden was ingezaaid. 

Veelal betrof het sportvelden. Ter bestrijding werd aangeraden het gras zo kort 

mogelijk af te maaien, aangezien het gebruik van bestrijdingsmiddelen weinig 

zinvol leek in deze gevallen. De soort leeft in hoofdzaak in Gramineeën, doch 

blijkens de literatuur en onze ervaringen kunnen ook andere monocotylen worden 

aangetast. Wij namen o.a. enige schade aan uien waar. 

COLEOPTERA 

In te Rotterdam aangevoerde katoenzaadschilfers troffen wij kevers van Atta- 

genus gloriosae (F.) aan. Deze soort, die nauw verwant is met de in ons land 

algemeen voorkomende pelskever, Attagenus pellio (L.), wordt bij ons zelden 

aangetroffen. Toch schijnt deze soort door het handelsverkeer over een groot deel 

der aarde verspreid te zijn. Ook in andere landen van Europa wordt zij nu en dan 

gevonden. De larven leven in allerlei produkten van dierlijke oorsprong zoals 

huiden, bont, veren, wollen stoffen en cadavers. De gehele levenscyclus neemt 

ongeveer 5 à 6 maanden in beslag. Het is mogelijk, dat de insekten in de katoen¬ 

zaadschilfers hebben geleefd van dode insekten. Ook kunnen zij afkomstig zijn 

geweest uit een dierlijk produkt dat zich in de omgeving heeft bevonden. 

Van onze ambtenaar te Amsterdam ontvingen wij tamarindepeulen uit Suriname 

met kevers van Sitophilus linearis (Herbst.). Deze soort, die veel gelijkenis ver- 
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toont met de rijstklander Sitophilus oryzae (L.), ontwikkelt zich in de zaden van 

de tamarinde. Sitophilus linearis is waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit 

Afrika en vandaar met de tamarinde over alle tropische gebieden der aarde ver¬ 

spreid. De kevers leggen hun eieren in de zaden, een groot aantal bijeen per zaad. 

De larven ontwikkelen zich binnenin de zaden, die hierdoor inwendig geheel 

worden verpulverd. Wiebes (1961) besprak deze soort aan de hand van materiaal 

van Eamar indus indicus uit Curaçao. 

Scolytidae 

Een tweetal opmerkelijke bastkevers werd te Baarn in Picea ahies gevonden. De 

ene was Dryocoetes auto grap hus (Ratz.), een soort die in ons land niet algemeen 

wordt aangetroffen. De ontwikkeling vindt plaats in afgestorven stammen en 

geveld hout van Picea. Bij uitzondering worden andere naaldhoutsoorten aange¬ 

tast. Meestal wordt het hout pas aangetast als het reeds lang dood is. Vermoedelijk 

treden er twee generaties per jaar op. De kevers verschijnen dan waarschijnlijk 

omstreeks mei en wederom in juli. De vreterij vindt voornamelijk plaats tussen 

bast en hout. 

De andere soort, die eveneens te Baarn in Picea abies werd aangetroffen, was 

Xyloterus lineatus (OL). Deze bastkever, die in geheel Europa voorkomt, is in 

ons land waarschijnlijk niet algemeen. Ons zijn althans slechts enkele vondsten 

bekend. De soort ontwikkelt zich uitsluitend in naaldhout, in hoofdzaak van Pinus, 

Picea en Abies. Ook in andere naaldhoutsoorten kan de ontwikkeling plaats heb¬ 

ben. Wij rapporteerden reeds eerder over een importgeval van deze soort (van 

Rossem, 1957). 

Lepidoptera 

Door onze ambtenaar te Goes werd een monster van een partij Egyptische aard¬ 

appelen gestuurd, waarin grote witte rupsen gangen vraten, waardoor de knollen 

geheel vernield werden. Het bleken rupsen te zijn van Euzophera osseatella (Tr.). 

De determinatie werd bevestigd door middel van de uitgekweekte vlinders. Ge¬ 

noemde vlinder, die verwant is aan de meelmot, komt in de landen rond de Mid¬ 

dellandse Zee voor. De rupsen voeden zich uitsluitend met Solanaceae, zij vreten 

gangen in de stengels en knollen. In Egypte en Israël veroorzaakt deze soort regel¬ 

matig schade aan aardappelen. Voor ons land zal een incidentele import met 

aardappelen van weinig belang zijn. Indien dit echter vaak gebeurt, bestaat er 

misschien een kans, dat deze soort in kassen tomaten gaat aantasten. 

Bij Roosendaal (Velp) werd Air a flexuosa hevig aangetast door een mineermotje 

Elachista bijasciella Tr. De schade nam een grote omvang aan, zodanig, dat volgens 

de inzender (Itbon) herten met voedselgebrek werden bedreigd. Wij stelden voorts 

de identiteit van een parasiet van de rupsen vast, nl. Apanteles circumscriptus 

(Nees). 

Hymenoptera 

De larven van de bladwesp Eenusa dohrnii (Tischbein) veroorzaakten grote 

schade aan een windscherm van Alnus te Lent. Volgens de praktijk is deze blad- 
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wesp de laatste jaren meer en meer schadelijk aan windschermen van fruitbedrijven. 

Uit Ossendrecht ontvingen wij materiaal van de perespinselbladwesp (Neuro- 

toma saltuum (L.) — flaviventris (Retz.)). Tezelfdertijd maken wij hier melding 

van vondsten van deze soort te Kraggenburg (op peer) in 1961 en te Denekamp 

(op peer) in 1963. (Zie ook: van Rossem et al., 1961). Deze bladwesp komt in 

ons land betrekkelijk zeldzaam voor, in sommige jaren is zij wat algemener. De 

wespen vliegen in mei en juni. In deze tijd worden de eieren in groepen aan de 

bladeren van peren afgezet. Na 7—10 dagen komen de jonge bastaardrupsen te 

voorschijn, die een gemeenschappelijk spinseinest vervaardigen, waarbinnen zij 

leven en de bladeren van de randen opvreten. Na enige tijd, wanneer binnen het 

spinsel geen voedsel meer aanwezig is, verlaten de larven het nest en maken elders 

een groter spinsel. Wanneer de rupsen volgroeid zijn, gaan zij in de grond om hier 

te overwinteren. De verpopping vindt in april plaats. Er treedt dus slechts één 

generatie per jaar op. 

Een bestrijding zal niet nodig zijn, aangezien de schade meestal van weinig 

betekenis is. Deze is trouwens moeilijk door het beschermde leven van de larven 

in de spinsels. Een eenvoudige bestrijding, die bestaat in het uitknippen der spin- 

selnesten, is meestal voldoende. 

Met een monster kinabast uit Peru ontvingen wij mieren van de soort Solenopsis 

gayi (Spinola). Deze mier komt voornamelijk voor in Chili en Peru. Zij is zeer 

verwant aan de in de U.S.A. beruchte ,,Fire ant”, Solenopsis saevissima richteri 

Forel. Laatstgenoemde is evenals enige andere soorten van dit geslacht zeer scha¬ 

delijk in de land- en tuinbouw en treedt bovendien als een lastig voorraadsinsekt 

op, dat veel hinder veroorzaakt door de pijnlijke steken, die dit agressieve insekt 

kan toebrengen. Daar import van Solenopsis-soorten uit Amerika zeer ongewenst 

is, was het noodzakelijk, dat de balen kinabast gegast werden met methylbromide. 

Thysanoptera 

Te Lisse en te Noordwijkerhout werden tripsen gevonden op geholde en ge¬ 

sneden hyacinten in holkamers. Bij determinatie bleken wij hier te doen te hebben 

met een Frankliniella-soort. Een nadere determinatie faalde, terwijl evenmin de 

heer W. P. Mantel (IPO) er in slaagde de soort vast te stellen. De schade die 

deze tripsen veroorzaken, vertoont veel overeenkomst met die van Thrips tabaci 

Lindem., de tabakstrips. Men zie hiervoor Franssen en Mantel, 1965. De be¬ 

smetting van de bollen in de holkamers heeft vermoedelijk plaats gevonden, door¬ 

dat enkele tripsen vanuit het veld zijn meegekomen of doordat de tripsen van 

buitenaf in de holkamers binnendringen, bijvoorbeeld door de ventilatie-openingen. 

Door de betrekkelijk hoge temperatuur in de holkamer kunnen enkele tripsen, die 

hier binnenkomen, in een paar maanden voor een grote nakomelingschap zorgen. 

Homoptera 

C o c c i d a e 

Uit Hoogkerk ontvingen wij een kas-composiet ( G y nur a spec.) aangetast door 

de wortelluis Rhizoecus dianthi Green. Op de wortels van aardbeien in een kas van 

het IPO te Wageningen vond de heer D. Hille Ris Lambers eveneens deze soort 
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massaal. De genoemde wolluis hebben wij éénmaal eerder ontvangen, namelijk in 

1961 uit Aalsmeer, waar zij leefde aan de wortels van Nautilocalyx lynchii. Ook 

in Engeland en Duitsland is deze wortelluis gevonden op verschillende kasplanten, 

o.a. op Dianthus, Pelargonium, Adianthum, Aloë en Faucaria. Het schijnt dus een 

polyfage soort te zijn. Dr. A. Reyne bevestigde deze determinatie. 

Op bollen van Scilla bifolia en Galanthus elwesii, geïmporteerd uit Turkije, 

vonden wij een Pseudococcide die bleek te behoren tot het geslacht Phenacoccus. 

Een nadere determinatie konden wij niet maken, terwijl ook Dr. A. Reyne de 

soort niet kon vaststellen. Mogelijk betreft dit een onbeschreven soort. 

Te Wezep (Gld.) werd de schildluis Eriococcus devoniensis (Green) gevonden 

op dophei {Erica tetralixj. Deze soort, die bekend is uit Engeland, Nederland, 

Duitsland en Frankrijk, wordt in ons land niet algemeen aangetroffen. Er zijn 

slechts een twintig-tal vondsten (Reyne, 1957) uit ons land bekend, waarvan twee 

uit Overijssel. Behalve dopheide kan ook struikheide {Callund) worden aangetast 

en vermoedelijk ook andere Ericaceae. In de cocons, die door de vrouwelijke luis 

worden gemaakt, bevinden zich in de herfst de eieren die overwinteren. Tevens is 

in iedere cocon de vrouwelijke luis zelf nog te vinden in dode toestand. De eieren 

komen in april uit. De larven worden omstreeks juni of juli volwassen en vormen 

dan de cocon. De cocons der mannetjes, die kleiner en langwerpiger zijn, vindt 

men aan de onderzijde der bladeren. Het is niet uitgesloten, dat er twee generaties 

per jaar optreden. De aantasting veroorzaakt misvormingen der jonge scheuten, in 

de vorm van het ombuigen of knikken van de stengels. In de bochting of knik 

bevindt zich de luis. Wij merken hierbij nog op, dat de door ons gevonden vol¬ 

wassen wijfjes purperkleurig waren; van de meeste andere vondsten in ons land 

waren de dieren echter geel van kleur. Volgens Dr. A. Reyne betreft dit een zeer 

variabele soort, die in allerlei morfologische- en kleurvormen kan worden aange¬ 

troffen op Ericaceae. Mogelijk zijn hier veschillende soorten in het spel. 

Van onze ambtenaar te Venlo ontvingen wij van de volgende vindplaatsen 

materiaal van de schildluis Leucaspis pini (Hartig) : Lottum, Lomm, Venlo, Swal- 

men, Helden en Neer. Van deze soort is in Nederland slechts één vindplaats be¬ 

kend, nl. Bennekom (leg. D. Hille Ris Lambers) (Reyne, 1957). Volgens mon¬ 

delinge mededeling van de heer Hille Ris Lambers heeft hij deze schildluis hier 

meerdere malen in enkele exemplaren bijeen op de naalden van Pinus silvestris 

waargenomen. Het vermoeden bestaat, dat de soort in ons land meer voorkomt. 

Het verspreidingsgebied strekt zich uit van ons land tot Zuid-Europa. De voedsel¬ 

plant is alleen Pinus. De schildluizen leven op de naalden. Doorgaans vindt de 

overwintering plaats in het tweede-larvestadium. Omstreeks eind mei ontstaan de 

volwassen wijfjes. In juni en juli vindt de eiafzetting plaats. Vanaf eind juni zijn 

er jonge, lopende larven. Er treedt dus één generatie per jaar op. Een enigszins 

andere levenscyclus is ook mogelijk naast de eerstgenoemde. Bij deze nevencyclus 

overwintert het volwassen wijfje, dat reeds in mei eieren af zet. 

Hemiptera 

Heteroptera 

Bij inspectie van Thuja occidentalis zaad uit Italië werden wantsen aangetroffen 

behorende tot de soort Orsillus depressus Dl. Deze wants, die in ons land niet 



56 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.111.1968 

voorkomt, is o.a. bekend uit Portugal. In dit land schijnt wel een schade te zijn 

veroorzaakt aan verzwakte exemplaren van Thuja gigante a. Andere gewassen wor¬ 

den niet genoemd als voedselplant. Het lijkt ons onwaarschijnlijk, dat deze wants 

in ons land schade zal veroorzaken. 

Acarina 

Op komkommers in de Noordoostpolder werden mijten aan de wortelhals en de 

wortels aangetroffen. Zij bleken te behoren tot de soort Fuscuropoda marginata 

(Koch), waarvan bekend is, dat zij schade aan komkommers in kassen kan veroor¬ 

zaken. Deze mijten leven over het algemeen in organisch af val, waar zij zich 

voeden met bacteriën en schimmels. Onder bepaalde omstandigheden kan wel eens 

schade aan planten worden veroorzaakt, die bestaat uit vreterij van gaatjes in de 

bladeren. Het talrijk optreden van deze mijten wordt bevorderd door een overvloed 

aan organische mest en door een te hoge relatieve luchtvochtigheid. 

Insekten- en mijtenplagen in braadkuiken- en legbatterijbedrijven 

De laatste tijd worden toenemende klachten vernomen over hinder van massaal 

optredende insekten en mijten in de bovengenoemde bedrijven. Bij de fok van 

braadkuikens is er gewoonlijk sprake van een zeer groot aantal dieren, die in een 

grote ruimte dicht opéén, bij schaarse verlichting zijn ondergebracht. De onder de 

dieren aanwezige strooisellaag raakt verontreinigd door de mest en de voedsel- 

resten. Vanzelfsprekend biedt dit materiaal een uitgelezen broedplaats voor insek¬ 

ten en mijten, te meer omdat deze strooisellaag slechts éénmaal in de ongeveer 15 

maanden wordt vernieuwd. Van de volgende soorten namen wij massaal optreden 

waar: 

Alphitobius diaperinus (Panz.). Deze soort wordt dikwijls als voorraadsinsekt 

aangetroffen in partijen graan en andere plantaardige produkten, die in slechte 

conditie verkeren. 

Alphitophagus bifasciatus (Say). Gewoonlijk treft men de kevertjes aan achter 

de schors van dode bomen, tussen mos, in vochtig meel, in schimmelend graan en 

in andere plantaardige afvalstoffen. Naar alle waarschijnlijkheid leven deze insek¬ 

ten in de kippenhokken van oude voederresten. 

Fannia canicularis (L.). De larven van deze vlieg ontwikkelen zich in de mest. 

De vliegjes veroorzaakten op verscheidene plaatsen overlast in de omgeving van 

het bedrijf. 

Caloglyphus berlesei (Mich.). In één geval trad deze mijt massaal op in een 

pluimveebedrijf. 

Ter bestrijding van deze plagen dient het kuikenhok grondig te worden schoon¬ 

gemaakt, waarbij al het oude strooisel, voederresten e.d. worden verwijderd. Indien 

na het inbrengen van nieuw strooisel het hok redelijk wordt schoon gehouden, zal 

men geen last meer hebben van deze insekten. Overigens willen wij nog opmerken, 

dat ze geen schade veroorzaken. Hun talrijke optreden wijst op een minder ge¬ 

wenste toestand in het betrokken bedrijf. 
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Summary 

Notes on insects causing damage in the Netherlands in 1966. 
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The second author during an expedition to the Far East reared many Aphidiidae from 

various aphids, while searching for parasites of two aphids noxious in California, Aphis 

gossypii Glover and A. spiraecola Patch. Many new species of Aphidiidae were found and 

accurately described. Keys to genera and species, and 190 very good and nearly all original 

figures make identification of the species mentioned in the book possible. A beautiful dust 

cover, good binding, good paper and a clear type help to make the book very attractive. The 

hosts, Aphididae, are mentioned with each species. Indexes to the parasites, the hosts and 

the host plants of the hosts conclude the book. 

Unfortunately the host part shows a great number of errors, as some examples may show. 

Rhopalosiphum deutzifoliae Shinji (p. 27) must be the same as Rhopalosiphoninus deutzi- 

foliae Shinji (pp. 60, 103). A Macrosiphum rosaeibarae Mats. (pp. 19, 25, 59, 102, 116) 

was never described and probably M. (Sitobion) ibarae Mats, was meant. Macrosiphum rosae 

L. (p. 26) is supposed not to occur in South East Asia, and one wonders to which insect the 

records refer. Amphorophora oleracea (should read oleraceae) v. d. Goot (p. 53) is at least 

congeneric, and according to several authors, even identical with Hyperomyzus lactucae L. 

(pp. 59, 102); workers who consider lactucae and oleraceae distinct think that lactucae does 

not occur in South East Asia. Aphis malvoides. v. d. Goot (p. 68) is a synonym of Aphis 

spiraecola Patch, the noxious aphid that induced the second author’s journey. These, and many 

other similar avoidable errors in original records in this part of the book, surprise the more 

because the very many quoted records of host aphids from other parts of the world in this 

book are very accurate. Except on the middle portion of p. 5, the number of printer’s errors 

is very small. 

This book on Aphidiidae is an excellent introduction to the study of the East Asian Aphi¬ 

diidae, of which 62 species are included. It will undoubtedly stimulate further research which 

should be fruitful because only a small fraction of the aphid fauna of that area has been 

mentioned in this book as hosts of Aphidiidae. The authors, however, seem to expect only 

from Taiwan further new Aphidiid parasites (p. 5), which they conclude from the “some¬ 

what unique and separately evolved aphid fauna”, apparently forgetting that the uniqueness, 

etc., might result from the very active hunting by R. Takahashi. — D. Hille Ris Lambers. 

Te koop gevraagd. Cat. Ned. Macrolepidoptera, supplement 1. Aanbiedingen met prijs¬ 

opgave aan: J. H. Janssen, Frans Halslaan 5, Lochern. 
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De vanglamp, de maan en nog wat 

door 

F. J. VERHEIJEN 

(Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie, Utrecht) 

Onlangs vestigde Lempke (1967) de aandacht op enkele punten, waarin de 

door de Zwitser Bachmann (1966) met de vanglamp verkregen resultaten ver¬ 

schillen met de gemiddelde vangsten in Nederland. Ten eerste vlogen de nacht¬ 

vlinders bij Bachmann hoofdzakelijk tussen schemer en 23 uur, terwijl in Neder¬ 

land de vlucht pas omstreeks 23 uur op gang komt en het maximum veel later in 

de nacht valt. Ten tweede heeft de maan de resultaten van Bachmann niet 

beïnvloed, terwijl in Nederland de vangst tijdens maneschijn in het algemeen 

sterk vermindert. Lempke suggereert, dat bij ons de vangst wellicht indirect wordt 

beïnvloed door de maan via uitstraling en afkoeling bij onbewolkte hemel, en 

knoopt daaraan vast, dat het bij eventueel onderzoek in Nederland zinvol zou zijn 

om tijdens de vangst thermometer en hygrometer te gebruiken om gegevens over 

het microklimaat op de vangplaats te verkrijgen. 

Hoewel ik het nut van deze instrumenten zeker niet wil betwisten — tempera¬ 

tuur en vochtigheid hebben ongetwijfeld invloed op de activiteit van nachtvlinders 

— meen ik er op te moeten wijzen, dat Williams (1936) reeds stelde: “The belief 

that catches are low on moonlight nights because of the light of the moon might 

be an example of false reasoning, as nights on which the moon is shining obvious 

must be largely clear nights, and these are colder than cloudy nights owing to high 

radiation. It might therefore easily be that the lower temperature and not the 

moonlight was causing the low catch.” Door uitvoerige waarnemingen, waarbij 

zowel met de maanstanden als met de bewolkingsgraad rekening werd gehouden, 

kon hij echter aantonen, dat geringe vangsten gedurende nachten met maneschijn 

niet veroorzaakt werden door afkoeling bij heldere hemel, maar door het maanlicht 

zelf. Hierbij kon niet worden uitgemaakt in hoeverre het maanlicht de algemene 

activiteit van de insekten onderdrukte, en in hoeverre het maanlicht de efficiëntie 

van de vanglamp verminderde. Williams verkreeg daarnaast gegevens, die de 

twee bovengenoemde, van de Nederlandse omstandigheden afwijkende, resultaten 

van Bachmann (maximale vlucht tussen schemer en 23 uur; geen invloed van 

de maan) wellicht verbinden en meer begrijpelijk maken. Williams vond nl., dat 

maanlicht speciaal de vangst deed verminderen van Lepidoptera die rond midder¬ 

nacht actief waren, zoals de Noctuidae, maar vrijwel geen invloed had op de vangst 

van groepen die in de schemering vlogen, zoals Coleoptera en Jassidae. We kunnen 

ons inderdaad voorstellen, dat in de schemering de toevoeging van maanlicht niet 

veel verandert aan de heersende verlichtingsomstandigheden, en dat dientengevolge 

de maan dan geen essentiële invloed heeft op de activiteit van de in die periode 

vliegende insekten en evenmin op de efficiëntie van de vanglamp. Later in de 

nacht veroorzaakt maanlicht een veel ingrijpender wijziging in de dan heersende 

verlichtingsomstandigheden, zodat dan wel veranderingen in insektactiviteit en 

lampefficiëntie kunnen worden verwacht. 

De uitgebreide literatuur over het effect van kunstmatige lichtbronnen op vissen, 
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vogels en zelfs zoogdieren toont aan, dat maanlicht het effect van lampen vrijwel 

altijd reduceert. Ook dit is een argument om primair een direct effect van het 

maanlicht aannemelijk te maken. Overigens blijkt uit de gegevens van Bachmann, 

dat niet alleen de maan van geen invloed is geweest op zijn vangsten, maar de 

bewolkingsgraad evenmin. 

Bij het gebruik van de vanglamp is men wel eens geneigd te vergeten, dat 

omvang en aard van de vangst niet alleen worden bepaald door karakteristieke 

eigenschappen van het voor de vangst gekozen biotoop, maar eveneens door eigen¬ 

schappen van de vanglamp en de vangtechniek. Robinson en Robinson (1950) 

analyseerden systematisch de specifieke effecten, die de factoren vermogen en 

oppervlaktehelderheid van de lichtbron in kwalitatieve en kwantitatieve zin uit¬ 

oefenden op de vangst. Zij kwamen tot de conclusie, dat theoretisch de ideale lamp 

een oneindig hoog vermogen en een oneindig klein gloeilichaam (dus een oneindig 

hoge oppervlaktehelderheid) zou moeten bezitten. We moeten aannemen, dat 

iedere eigenschap van de lamp (vermogen, afmeting en helderheid van het gloei¬ 

lichaam, golflengten), en van de bijbehorende omstandigheden en procedures 

(type lichtval, hoogte boven de grond, scherm, schaduwkegels) de vangst naar 

omvang en samenstelling beïnvloedt, en wel volgens wetmatigheden en werkings¬ 

mechanismen die nog verre van duidelijk zijn. Door geschikt onderzoek zal het 

wellicht mogelijk zijn vanglamptechnieken met specifieke selectiviteiten te ont¬ 

wikkelen en meer inzicht te verkrijgen in de factoren die hierbij een rol spelen. 

Williams (1951) en Williams c.s. (1955) hebben er overigens op gewezen, hoe 

bijzonder geraffineerd een proefopzet moet zijn om verschillen in efficiëntie tussen 

diverse vangapparaten vast te stellen. 

De bovengenoemde, volgens Robinson en Robinson (1950) theoretisch als 

ideaal aan een vanglamp te stellen eisen -— oneindig klein gloeilichaam met on¬ 

eindig hoge helderheid — worden sterk benaderd door het Zirconium oxyde 

lampje (Philips): deze lichtbron heeft een zeer klein gloeilichaam (oppervlak 

0,13 mm2) en een buitengewoon hoge helderheid (2000—5000 Cd cm-2). 

De hoge prijs, korte levensduur en vrij gecompliceerde hulpapparatuur hebben 

het gebruik van dit lampje ongetwijfeld niet bevorderd. Voor zover mij als niet- 

entomoloog bekend is, is het nooit als vanglamp gebruikt. Wij zouden graag in 

contact treden met iemand die geroutineerd is in de vanglamptechniek om samen 

het Zirconium oxyde lampje eens te testen. Wij stellen daarbij het lampje met de 

bijbehorende apparatuur ter beschikking. Het lampje zal waarschijnlijk in een val 

van het Robinson-type moeten worden ingebouwd. 

Summary 

Referring to the results of Bachmann (1966) as discussed by Lempke (1967), 

it is suggested that the findings of Williams (1936) (according to which the 

lunar periodicity in the catches of nocturnal insects by means of lamps is much 

more marked in species which have their maximal activity round midnight than in 

species flying at dusk) can account for the fact that in the Netherlands where 

insects will fly predominantly later in the night catches show a clear lunar peri¬ 

odicity, whereas this periodicity was absent in the Swiss biotope of Bachmann 
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where insects were active mainly at dusk. It is pointed out that, in contradistinction 

to the suggestion of Lempke, the lunar periodicity has been demonstrated to be 

a direct effect of the moonlight (Williams, 1936). Attention is invited to a 

Zirconium oxide lamp which closely approaches the qualifications of ideal as 

formulated by Robinson and Robinson (1950) for a light trap lamp: it has an 

extremely small surface with an extremely high brightness. 
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Prijs geb. Hfl. 80; $ 22.20. 

Dit werk verscheen ruim 40 jaar na Prof. Burgeff’s catalogus van het geslacht Zygaena 

(pars 33 van de Lepidopterorum Catalogus). In deze periode is een groot aantal artikelen in 

boeken en tijdschriften verschenen, die de fraaie en interessante groep tot onderwerp hadden. 

Het is dan ook geen overbodige luxe, dat opnieuw een catalogisering van alle publicaties ter 

hand genomen is. 

Het boek is tot stand gekomen door de samenwerking van twee der bekwaamste thans 

levende specialisten, de bekende Duitse auteur en de specialist van de groep in het Brits 

Museum (Natural History). Het resultaat is een practisch volledige documentatie over het 

geslacht, die vele jaren een vraagbaak zal blijven voor allen, die zich intensiever met de 

Zygaena s willen bezig houden. 

In de inleiding worden een aantal algemene problemen besproken en wordt een kort over¬ 

zicht gegeven van de resultaten van het genetisch onderzoek van de Poolse auteur Dryja, die 

32 jaar lang experimenteerde met Zygaena ephialtes. In de catalogus zelf wordt het genus 

onderverdeeld in drie subgenera, elk weer verdeeld in een aantal soortengroepen. Bij elke 

soort vindt men een opgave van alle daarvan beschreven subspecies, gerangschikt volgens de 

geografische verbreiding. Ook zijn alle benoemde vormen en aberraties vermeld, omdat zij 

niet alleen voor verzamelaars, maar ook voor genetici van belang zijn. Een klein bezwaar is, 

dat deze staan bij de ondersoort, waarvan ze beschreven werden, waardoor de indruk gewekt 

wordt, dat ze alleen daarbij vermeld mogen worden. 

De publicatie maakt overigens een zeer verzorgde indruk en is uiterst nauwkeurig wat de 

literatuurcitaten betreft. De uitvoering ervan door de uitgever is voortreffelijk. — Lpk. 
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Verslag van de 122e Zomerbijeenkomst 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

De 122e*) Zomerbijeenkomst van de Nederlandsche Entomologische Vereeni- 

ging werd op zaterdag 10 en zondag 11 juni 1967 gehouden in Hotel ,,De Herder” 

te Beetsterzwaag, onder erevoorzitterschap van Dr. G. L. van Eyndhoven. 

Ondanks de grote belangstelling konden alle deelnemers in het hotel worden 

ondergebracht, hetgeen het onderling contact zeer ten goede kwam. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigers: Dr. G. Barendrecht, A. C. M. van 
Dijk, Dr. G. L. van Eyndhoven, Mr. J. C. Gerbrandy, W. H. Gravestein, G. den Hoed, 

K. J. Huisman, M. Kooi, W. Kuyken, C. H. ter Laag, P. Mijzen, H. van Oorschot, A. van 

Randen, G. van Rossem, C. A. Schultz Jr., J. Schuringa, G. Stobbe, A. Veldhuyzen, W. J. 
Veldkamp, Br. Virgilius Lefeber, P. Vroegindeweij, Mevr. F. M. Vroegindeweij-Saarloos, 

E. P. Wiedijk, Mevr. G. C. van der Wiel-Voss, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisse- 

lingh en Drs. K. W. R. Zwart. Voorts waren er 11 dames introducées. 

De bijeenkomst trof gelukkig redelijk goed en droog weer, doch de temperatuur 

was aan de lage kant, hetgeen uiteraard de vangst van diverse insektesoorten niet 

ten goede kwam. Ook de lichtvangsten hadden hieronder veel te lijden. 

Desondanks zijn toch nog tal van interessante dieren verzameld en over het 

algemeen is dan ook niemand met lege handen naar huis teruggekeerd. 

Het is altijd moeilijk in een verslag als dit een opgave te verstrekken van bijzon¬ 

dere vangsten. Wat de Hymenoptera betreft, vernam ik dat Br. Virgilius Lefeber 

de volgende interessante soorten heeft verzameld: Crossocerus cetratus Shuck, 2 

*) Per abuis werd het verslag van de 121e Zomerbijeenkomst te Arcen (1966) onder no. 120 

gepubliceerd (Ent. Ber. 27 : 101, 1967). De 120e Zomerbijeenkomst was in Haamstede 

in 1965 {Ent. Ber. 25 : 209, 1965). 

f JUU251SS8 J 
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$ $ ; Passaloecus eremita Kohl, 4 $ ■ $ en 2 $ $ ; Cerceris quadrifasciata Pan¬ 

zer, 1 $ ; Halictus prasinus Sm., 4 $ $ . Deze vangsten zullen met enige details 

in de Entomologische Berichten worden gepubliceerd. 

Het was de derde maal in 45 jaar, dat wij Beetsterzwaag bezochten; na het jaar 

1922 hebben wij er nog eens in 1938 vergaderd. 

Na afloop van de feestmaaltijd op zaterdag 10 juni werd een korte vergadering 

gehouden. Besloten werd te trachten in 1968 accommodatie te vinden in het gebied 

van de Peel. Het wordt steeds moeilijker om voor ons zomerweekend onderdak te 

krijgen, enerzijds omdat het aantal deelnemers vrij groot is, anderzijds vooral om¬ 

dat de tegenwoordige vakantiespreiding de hotelhouders minder geïnteresseerd 

maakt. Daarom werd besloten om als alternatief in 1968 Valkenburg (Z.L.) of 

Winterswijk als excursieterrein te nemen. 

Tot erevoorzitter van de bijeenkomst in 1968 werd gekozen Prof. Ir. T. H. van 

Wisselingh. 

Amsterdam-O., Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

A Catalogue of the Diptera of America North of Mexico. Prepared cooperatively by 

specialists on the various groups of Diptera under the direction of Alan Stone, Curtis W. 

Sabrosky, Willis W. Wirth, Richard H. Foote, and Jack R. Coulson. 

Dit lijvige boek van 1696 pagina’s werd als “Agriculture Handbook No. 276’’ uitgegeven 

door het United States Department of Agriculture. Het bestaat uit een introduction (14 pp.), 

een naamlijst (1113 pp.), een bibliografie (368 pp.), een verklarende lijst van geciteerde 

periodieken (64 pp.) en tenslotte een index van 148 pagina’s. Het geheel is gebonden in een 

stevige linnen band. De datum van uitgifte is augustus 1965. De prijs bedraagt $ 5,50; het 

kan besteld worden bij de Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, 

Washington D.C. 

In dit werk worden 1971 genera en 16130 species opgesomd, verdeeld over 105 families. 

Verder brengen de subgenera, subspecies, variëteiten, synoniemen (± 4300!), emendaties en 

fouten het totaal van de index op meer dan 25000 namen. 

Behalve de bovengenoemde redactieleden hebben verschillende andere specialisten van naam 

hun medewerking verleend. De Tipulidae, met 1458 spp., werden bewerkt door C. P. 

Alexander, de Tachinidae (1281) door C. W. Sabrosky & P. H. Arnoud Jr., de Cecido- 

myiidae (1205) door R. H. Foote, de Syrphidae (939) door W. W. Wirth, Y. S. Sedman 

& W. Weems Jr. Dit zijn de talrijkste families. 

De “Meigen-1800” namen zijn alle als synoniemen opgenomen, in overeenstemming met 

een “Opinion” (1963b) van de I.C.Z.N. In tegenstelling tot de Europese dipterologen deden 

de Engels-sprekende dit trouwens altijd al. We kunnen er vrede mee hebben, dat dit twistpunt 

nu de wereld uit is. 

Van alle vermelde soorten wordt het verspreidingsgebied opgegeven, ook als dit buiten de 

Verenigde Staten mocht vallen. Voor de Verenigde Staten, en ook Canada, worden de staten 

of provincies, waar de soort gevonden is, afzonderlijk genoemd. 

Nomenclatorisch houdt deze uitgave zich streng aan de regels; alle emendaties worden 

verworpen. Zo verdwijnt Stratiomyia en wordt nu weer Stratiomys Geoffroy 1762; Orthoneura 

wordt gewijzigd in het oorspronkelijke Orthonevra Macquart 1829. 

Het is duidelijk, dat dit werk onmisbaar is voor een ieder die Dipteren uit Noord-Amerika 

bestuderen wil. — v. D. Sr. 
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Enkele lepidopterologische aantekeningen 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Papilio mach on L. in 1967. De prachtige zomer van 1967 is voor de koninginne- 

page wel bijzonder gunstig geweest (althans in Midden-Limburg). 

Begin juli kreeg ik 3 rupsen, gevonden op een klein wortelveldje in de tuin van 

mijn buurman. In de periode van 27 juli tot 9 augustus zag ik zeven maal een 

machaon te Montfort, op 28 juli werd te Annendaal een koninginnepage gezien 

en op 30 juli ving van Oosterhout een exemplaar op een klaverveldje te Vlo¬ 

drop. Tweemaal werd een vlinder in een jampotje meegebracht naar school. Cox 

ving 5 stuks te Beifeld, Ottenheijm één te Venlo en één te Steyl (Tegelen). 

Op 28 augustus bracht een jongen een volwassen rups mee, die hij op straat 

gevangen had (ongetwijfeld was het dier op zoek naar een geschikt plekje voor 

de verpopping). Natuurlijk moesten er nu meer rupsen te vinden zijn. Ik heb toen, 

zonder resultaat overigens, een aantal wortelveldjes afgezocht. Na deze weinig 

bemoedigende ervaring (er moesten toch wel erg weinig rupsen zijn!) kwam ik 

op het idee de leerlingen van mijn school in te schakelen. Nadat in alle klassen 

iets verteld was over de koninginnepage en over de gemakkelijk te herkennen 

groene wortelrupsen, en een kwartje voor elke echte machaon-rups in het vooruit¬ 

zicht was gesteld, trok de lieve jeugd na schooltijd vol frisse moed er op uit. De 

volgende dag vóór de aanvang van de morgenschooltijd zaten 126 machaon-rupsen 

in het schoolinsectarium ! (Mijn collega’s hadden wel een beetje leedvermaak 

wanneer ze me telkens en telkens weer de beurs zagen trekken). 

Uiteindelijk zijn het 151 rupsen geworden, verzameld op 36 verschillende 

veldjes te Montfort, tussen 28 augustus en 22 september. Verder ontving ik nog 

rupsen uit Putbroek, Pey, Hingen, Echt en Maasbracht, in totaal 13 stuks. In Bel- 

feld en omgeving werden vrij veel rupsen gevonden door Cox en Ottenheijm 

(± 40). Br. Virgilius (Maastricht) vertelde me, dat zijn leerlingen ook enkele 

machaon-rupsen hadden meegebracht. 

Samen met de Heer en Mevrouw van Oosterhout werden enige middagen 

besteed aan het afzoeken van meest wat grotere percelen peen in de gemeenten 

Vlodrop en Herkenbosch, zonder evenwel ook maar één rups te vinden. De groot¬ 

ste kans op succes heeft men, zoals wel duidelijk gebleken is, op de kleine wortel¬ 

veldjes in de volkstuintjes. 

Van de vele rupsen hebben het slechts enkele niet tot pop gebracht. De meeste 

dieren hebben als plaats voor de verpopping de bovenrand van het insectarium 

gekozen en geen gebruik gemaakt van de talrijke takken en maatlatjes welke in de 

bak geplaatst waren. Een gedeelte van de poppen overwintert in een terrarium 

buiten in mijn tuin, de rest in een onverwarmd, leegstaand schoollokaal. Er zijn 

slechts 11 groene poppen, de overige zijn grijs tot bruin. 

Het is de bedoeling t.z.t. een flink aantal vlinders de vrijheid te geven en dan te 

proberen na te gaan wat er van terecht komt. 

Het zou wel prettig zijn te vernemen hoe het in 1967 elders in het land met 

machaon geweest is. 
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Alsophila acerarid Den. & Schiff, en Operophtera fagata Scharfenberg. In 

november 1967 vlogen beide soorten in werkelijk massale aantallen in het Mein- 

weggebied te Vlodrop-Herkenbosch. Het zou weinig moeite gekost hebben van 

beide soorten enkele honderden exemplaren te vangen. Fagata vloog overal waar 

berken langs de brandgangen groeiden, aceraria meer lokaal in het eikenhakhout- 

gebied. 

Met de zaklamp werden van fagata meer dan 100 copula’s gevonden. De meeste, 

zeker 90%, hingen aan gras, slechts enkele aan berketakjes, waaraan Boer Leffef 

juist de meeste copula’s vond {Ent. Ber. 20 : 108, I960). Bij alle gevonden 

copula’s hingen de mannetjes met de kop omlaag, onder de wijfjes, die geheel vrij 

hingen in tegenstelling tot de wijfjes van aceraria, die tijdens de copulatie door de 

vleugels van de mannetjes bedekt zijn. Alleen maar op eik werden de wijfjes van 

aceraria gevonden, de meeste werden uit de struiken geschud. Het merendeel van 

de zo verkregen wijfjes was uitgelegd (ze hadden dan nog slechts ongeveer de 

halve grootte van een copulerend wijfje). 

Ongetwijfeld is eik de voornaamste voedselplant voor de rupsen van deze 

spanner, trouwens Acer, de meest opgegeven voedselplant, komt in dit gebied niet 

voor. 

De hoofdvliegtijd van fagata lag in de eerste helft van november, die van 

aceraria duidelijk in de tweede helft van deze maand. 

Bij de meer dan 100 wijfjes van fagata was er niet één vleugelloos, de vleugel- 

stompjes waren bij alle exemplaren steeds langer dan bij O. brumata L.; de wijfjes 

van aceraria, db 50 stuks, waren zonder uitzondering geheel vleugelloos. 

Copula’s van beide soorten waren te vinden vanaf de schemering; de tempera¬ 

tuur had weinig invloed op de paringsdrang: op 17 november, toen de plassen op 

de brandwegen met een laagje ijs bedekt waren, ging het copuleren van beide 

soorten rustig door! 

Cirrhia aurago Den. & Schiff. Samen met Cox en v. d. Linden werd in de 

herfst van 1967 zeer veel gesmeerd in het Munnincksbosch, waar ik zelf reeds 

vanaf 1959 op stroop gevangen heb. Elk jaar ving ik er wel enkele exemplaren 

van aurago, maar de soort was in dit bos toch lang niet gewoon! In 1967 echter 

verscheen aurago zeer talrijk op stroop. Slechts enkele exemplaren kwamen op de 

menglichtlamp, die ook steeds stond opgesteld. Na 6 oktober is niet één aurago 

meer op smeer of licht verschenen. In de periode van 22 september tot 6 oktober 

werden in totaal 123 stuks buitgemaakt (van 1959 t/m 1966 ± 20 exemplaren!). 

Zeer opmerkelijk is wel, dat bij deze 123 dieren slechts enkele wijfjes waren, 

waaronder een exemplaar van de zeldzame f. unicolor Tutt. 

Bij de vangsten van vorige jaren waren ongeveer evenveel mannetjes als wijfjes. 

Summary 

Some notes on Lepidoptera, which were very common in the centre of Dutch 

Limburg during 1967. 

Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 
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The true identity of Pammene snellenana Bentinck, with selection 

of lectotypes (Lepidoptera, Tortricidae) 

by 

G. A. Count BENTINCK 

Amsterdam 

& 

A. DIAKONOFF 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

The small, modestly coloured species in question has been the object of some 

controversy. This is understandable as through circumstances we were not able to 

describe and figure the genitalia of this obscure insect for some time. 

The species itself has been thoroughly described by P. C. T. Snellen (1882), 

under the name of “Pammene vernana Knaggs”, after a single specimen in his 

collection, captured at Arnhem in the seventies. This specimen and another, from 

the same locality were found in the Snellen collection by the first author, who 

doubted Snellen’s identification and tried to verify it. After a long search he 

brought one specimen along to Mr. F. N. Pierce in England, who at once rejected 

its being P. vernana Knaggs. This name pertains to a variety of the common P. 

argyrana Hübner. Mr. Pierce studied the genitalia of the male specimen exter¬ 

nally, i.e. by thoroughly removing the scales on one side of the tip of the abdomen 

with a fine brush, a method in which he was a great expert. He finally declared 

that the species was entirely unfamiliar to him and that it must be new. 

The war delayed further action, but in 1947 the species was described under the 

name of Pammene snellenana Bentinck. 

In later years, in answer to quieries and doubts expressed as to the validity of the 

species the first author published an enlarged photograph of P. snellenana together 

with that of P. lu ed erst ana Sorh. in order to emphasize their dissimilarity (Ben¬ 

tinck, 1958). Obraztsov (I960: 125), however, still was dubious about this 

species. Not until now have the genitalia been studied. 

After the male type specimen and a male paratype specimen have recently been 

dissected, they proved indeed to be quite different from those of P. argyrana Hb. 

and from other known Dutch Pammene species. 

Of one of those species, however, viz. Pammene agnotana Rebel, only a single 

specimen has ever been collected in the Netherlands (VaRi, 1951 : 194, Fig. 16). 

It was not available to us at present being in Dr. VaRi’s collection at Pretoria, 

South Africa. Neither could we find any additional material of this species in 

Dutch collections. 

To the kindness of Dr. F. Kasy of Vienna Museum we owe not only the loan 

of a couple of male and female paratypes of P. agnotana, but also of Rebel’s type 

specimen, a male (Fig. 3). Now the resemblance with snellenana was evident 

(Fig. 1). The genitalia slides of the two respective type specimens proved beyond 

doubt that they are conspecific and that the name of Pammene snellenana Ben¬ 

tinck, 1947, is a junior objective synonym of that of Pammene agnotana Rebel, 

1915. 
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P. agnotana Reb., at the time of the discovery of “snellenand’ a little known 

obscure species, has been extensively described from several places in Lower 

Austria, Siebenbürgen and East Rumania. Later on it has been found in the Nether¬ 

lands, in Germany (cf. Hannemann, 1961) and in Denmark (cf. van Deurs, 

1956). 

The male genitalia (Fig. 2, 4) may be described as follows. Tegumen erect-oval, 

with a characteristic conical prominence instead of an uncus which is absent; 

gnathos, a weak membraneous plate. Valva rather long, clavate, with a simple 

sacculus, and a rather short-oval cucullus which is edged below and anteriorly by 

a thick band of fine and dense spines which also form an oblique triangular 

transverse patch across the disc of valva anteriorly. The aedoeagus is rather long 

and slender, gently sinuate, with some five, slender, spine-like cornuti. Resembles 

most P. populana, but with a narrow valva, a less sinuate aedoeagus and differently 

shaped tegumen. 

The female genitalia (Fig. 5) with the eighth segment entirely sclerotized, 

ventrally with a large triangular excision reaching to the middle of the segment’s 

hight; sterigma not indicated except by the broadly rounded anterior edge of dark 

sclerotization, in middle reaching to the posterior edge of sternite which is also 

sclerotized as a narrow bar. Ostium round, with a narrow rim, moderately dilated 

at the sides. Lamella postvaginalis high, with a narrow erect shape, gently con¬ 

stricted above middle, minutely punctulate, above mixed with larger papillae with 

a few bristles. Colliculum rather short, occupying the entire length of ductus 

bursae, dark, lower end obliquely truncate; corpus bursae pear-shaped. Signa 2, 

short thorns on small round basal plates. Resembles P. populana most, but lamella 

postvaginalis and excision of the 8th sternite differently shaped. 

Material studied. Pammene agnotana Rebel: 1 $, lectotype, hereby 

selected, labelled: “Austr. infer., Stein a. D., Gaisberg, 25/409”, “Pammene agno¬ 

tana Rbl. Type”, genitalia slide 7218 (Fig. 3, 4). 1 $ and 1 9 , labelled ‘‘Haschbg. 

1.5.33, Wien” (male) and the same but ”30.4.33” (female), genitalia slides 7220 

$ and 7219 9 (Fig. 5), all three in the Vienna Museum. 

Pammene snellenana Bentinck, 1947: 1 $ , lectotype, hereby selected, labelled: 

“Arnhem, 11.5.75 [1875], v.M.d.R.” [van Medembach de Rooy], “Coll. Hey- 

laerts”, genitalia slide 7036 (Fig. 1, 2), in Bentinck Collection. 1 $ , paratype, 

“Arnhem, 18.IV.74 [1874], v.M.d.R.” [van Medenbach de Rooy], “Pammene 

vernana Knaggs” [in Snellen’s hand], in Leiden Museum. 

The species reminds one of a Pammene obscurana Steph. but is smaller, with 

characteristic faintly glossy metallic markings, especially the thick-legged V, 

forming the edges to the ocelloid patch. With regard to the genitalia the species is 

nearest related to P. populana F. 

The male genitalia have been figured by VaRi (1951, Fig. 16), but the valva 

apparently is not sufficiently flattened out so that the cucullus appears a little more 

slender and longer; and by van Deurs (1956, Fig. 36e), where the same must be 

the case; the cucullus is too narrow and also lacks the characteristic dark edge of 

fine bristles. It should be stipulated that the slide of our Fig. 2 is a trifle less flat¬ 

tened than that of Fig. 4. 
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Summary 

Comparison of genitalia of type specimens reveals that the Dutch species Pam- 

mene snellenana Bentinck, 1947, is conspecific with P. agnotana Rebel, 1915. 
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Merkwaardige data in 1967. Drs. S. Parma had in 1967 een val staan te Loenen (Utr.) 

voor het verzamelen van gegevens over muggen. Op mijn verzoek was hij zo vriendelijk ook 

de vlinders te bewaren, die hij daarbij aantrof, daar het gebied van de Utrechtse Vecht 

lepidopterologisch nog slecht bekend is. Hoewel de hoeveelheid soorten erg tegenviel (als 

op zoveel plaatsen in dit merkwaardige jaar), waren er natuurlijk wel enkele faunistisch 

interessante vangsten bij. 

Heel merkwaardig was de oogst van 19—22 september om de zeer late data van een paar 

soorten, namelijk: 

1. Phalera bucephala L. De laatste datum, die in supplement VI van de Catalogus vermeld 

kon worden, was 16.VIII ( 1. c.: 354). Inmiddels ving Drs. J. Lucas een exemplaar op 

2.IX.1962, terwijl Leffef in de derde decade van september 1963 een $ te Sevenum aantrof. 

De laatst bekende datum wordt dus nu: 19.IX en we kunnen nu wel met zekerheid zeggen, 

dat soms een spaarzame tweede generatie kan voorkomen. 

2. Apamea secalis L. In supplement XII: 830 wordt als laatste datum opgegeven: 14.IX. 

Dat wordt nu dus 19.IX. 

3. Oligia latruncula Denis & Schiffermüller. In Supplement XII: 825 worden enkele sep- 

tembervangsten van Schouwen vermeld. De nog later dan daar opgegeven datum 19.IX 

bevestigt dus het vermoeden, dat soms een zeer kleine tweede generatie bij deze soort kan 

voorkomen. 

4. Oligia fasciuncula Haworth. De slotdatum was tot nu toe: 21.VIII (supplement XII: 

826). Ook voor deze soort is 19.IX dus wel opvallend laat. Mogelijk ook al een vertegen¬ 

woordiger van een zeer partiële tweede generatie. 

5. Caradrina morpheus Hufnagel. Blijkens de in supplement XIII : 878 gepubliceerde 

gegevens komt een tweede generatie niet elk jaar bij deze soort voor. Maar de fraaie zomer 

van 1967 was er blijkbaar weer gunstig voor, daar ook van C. morpheus een exemplaar bij de 

(kleine) zending was. 

Van Spilosoma lubricipeda L. (de witte) is de herfstgeneratie geen zeldzaamheid, maar 

dat niet minder dan zes stuks in één zendinkje aanwezig waren, bewijst toch wel, dat de 

tweede generatie behoorlijk gevlogen moet hebben. —■ Lpk, 
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Notes on some European Eumenes-species 

(Hymenoptera, Eumenidae) 

by 

J. VAN DER VECHT *) 

For a long time our knowledge of the Central European potter wasps of the 

genus Eumenes Latreille has been very unsatisfactory. An important improvement 

came with the publication of Blüthgen’s revision (1938), in which this author 

introduced several previously overlooked characters. When 23 years later Blüthgen 

remarked that this work had become fundamental for the systematics of the 

European Eumenes-species (1961 : 235), he was certainly not guilty of exagger¬ 

ation. 

Nevertheless there is still much work to be done. The taxonomy of Eumenes is 

an extremely difficult subject. On the one hand the species are very variable in 

coloration as well as in structure and sculpture, whereas on the other hand the 

interspecific differences are slight and often difficult to detect. Only recently J. de 

Beaumont discovered that E. lunulatus Fabricius, regarded by Blüthgen (1938) 

as a mere colour form (“Färbungsphase”) of E. pomiformis (F.), is a species 

which at least in the male sex can be easily distinguished from po7niformis. 

Another “species” which has now proved to be not homogeneous is E. pedun- 

culatus (Panzer). In his revision of the Eumenidae of Central Europe Blüthgen 

(1961) stressed the unusually pronounced intraspecific variation of this species: 

“The postpetiolus is usually broad and dilated anteriorly, but it may also be narrow 

and parallel-sided; the puncturation of the second tergite is as a rule in the middle 

more or less extensively sparse, fine and superficial, often hardly indicated, but the 

coarser and more distinct puncturation of the lateral and posterior areas may also 

occur in variable density on the central portion. Various intermediate forms may be 

found.” (my translation). 

When some months ago I examined the material of E. pedunculatus in the col¬ 

lection of the Leiden Museum, I observed a similar variability. At the same time, 

however, it appeared possible to distinguish two well separated forms which 

without doubt belong to different species. A note on the more important characters 

of these species was sent to a small number of colleagues (de Beaumont, Benno, 

van Lith, Verhoeff, Yarrow). Upon examination of the material at their dis¬ 

posal all these hymenopterists could confirm my conclusions. 

The question of the names of these species proved to be far from simple. 

Eumenes pedunculatus was originally described by Panzer from the collection of 

Jurine. The type, which is no longer in existence, was therefore probably collected 

in the environs of Geneva. Since only one of the two species confused under the 

name pedunculatus has been found to occur in this area (see p. 74), it seems 

probable that this is the species described by Panzer. Unfortunately the descrip¬ 

tion and figure published by this author are not sufficiently complete to allow of 

*) Division of Systematic Zoology, Leiden University, c/o Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie, Leiden. 
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an entirely certain identification. It has therefore been considered desirable to 

support the now proposed use of the name pedunculatus by the designation of a 

neotype. 

The problem of the identity of the second species has been solved by Dr. I. H. 

H. Yarrow, who was stimulated by my notes to re-examine the type of E. coarc- 

tatus Linnaeus. He came to the conclusion that the type is conspecific with the only 

Eumenes species occurring in the British Islands; it differs, however, from British 

specimens in some colour characters; the pronotal band is twice interrupted and 

the tibiae are mainly brown, not yellow. It thus became clear that Thomson (1874) 

and Blüthgen (1938, 1961) have misidentified E. coarctatus Linnél). The 

species which they regarded as such must now bear the name of the oldest available 

synonym, E. coronatus (Panzer) ; it is readily distinguished by the long hairs on 

the second gastral sternite. 

In connection with the doubt expressed by some workers concerning the origin 

of certain “types” in the Linnean collection, it was desirable to examine a series of 

Eumenes from Sweden in order to determine whether the Linnean type could in¬ 

deed have been collected in that country. 

Upon my request Prof. C. H. Lindroth kindly sent me for this purpose the 

Swedish Eumenes of the Zoological Museum of the University of Lund. This col¬ 

lection is of particular interest, because it contains the material discussed by C. G. 

Thomson (1874) as well as an extensive series of more recently collected 

specimens from various localities in Sweden. Furthermore, through the kind 

cooperation of Dr. S. Erlandsson, I received an extensive collection of Swedish 

Eumenes from the Museum of Stockholm. 

From the study of this material I could conclude that there occurs indeed in 

Sweden a form of E. coarctatus which agrees better with the Linnean description 

than the two other Swedish Eumenes species. The Swedish specimens are distinctly 

different from those collected in Central Europe, and since the type in London 

agrees in all important details with the former, it may now be regarded as certain 

that this specimen was indeed collected in Sweden. 

That Thomson misidentified the Linnean species must undoubtedly be ascribed 

to its relative rarity. The material from Thomson’s collection examined by me 

contained only one specimen of E. coarctatus, and this came from Gotland where 

the colour pattern is conspicuously different from that of the mainland form. All 

other specimens belonged either to E. coronatus or to E. pedunculatus ; they were 

recorded by Thomson as E. coarctatus (L.) and E. atricornis (F.), respectively. 

Altogether the collections from the Swedish mainland which I have seen contained 

only 2 I $ and 9 $ of E. coarctatus, against 139 specimens of E. coronatus and 71 

of E. pedunculatus. In the islands of Gotland and Öland, however, E. coarctatus 

appears to be much less rare than on the mainland. 

A smaller collection from Finland was kindly sent to me by Mr. A. Pekkarinen 

(Mus. Helsinki). It proved to contain 16 $ 14 $ of E. coronatus, 9 $ 9 $ of 

E. pedunculatus, and 3 9 3 $ of E. coarctatus. Evidently also in Finland E. 

coarctatus is less common than the other species. 

J) In his revision of the Vespoidea of Central Europe Blüthgen (1961: 235) expressed 
his doubts concerning the accepted identification of the Linnean species, 
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The institutions and private collections from which I obtained material for this 

study are listed below. 

BM = British Museum (Natural History), London, England. 

FLA = Farmacological Laboratory, Amsterdam, Netherlands. 

JdB = coll. J. de Beaumont, Musée Zoologique, Lausanne, Switzerland. 

Lund = Universitetets Zoologiska Institution, Entomologiska avdelningen, Lund, 

Sweden. 

MA = Zoölogisch Museum, Amsterdam, Netherlands. 

ML = Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Netherlands. 

MR = Natuurhistorisch Museum, Rotterdam, Netherlands. 

NRS = Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm, Sweden. 

PB = coll. P. Benno, Nijmegen, Netherlands. 

PV — coll. P. M. F. Verhoeff, Den Dolder, Netherlands. 

ZMH = Zoological Museum of the University, Helsinki, Finland. 

The two species discussed in this paper run to E. pedunculatus in Blüthgen’s 

key (1961 : 202); it should be noted, however, that some of the characters 

enumerated under no. 3 of this key may be absent in the populations inhabiting 

Scandinavia. This applies particularly to the yellow band on the pronotum, which 

may be twice interrupted in E. coarctatus (Blüthgen wrote: “Pronotumbinde 

anscheinend nie unterbrochen”); furthermore the typical form of this species has 

the propodeum always black and the legs darker than described by Blüthgen. 

Some important characters of the two species are: Pubescence of temples rather 

long; erect hairs on the second gastral tergite long at the base of the tergite, but 

gradually decreasing in length towards the apex; second gastral tergite without long 

and erect pubescence. Mesoscutum without yellow spots; apical band of first gastral 

tergite narrow, not conspicuously dilated on each side of the middle. 

The differences between E. pedunculatus and E. coarctatus (nec auctt.) are as 

follows: 

1. <$ : Interantennal spot produced downwards and usually reaching the upper 

margin of the clypeus (figs, la, b; 2a-d). Sternites 4 and 5 sparsely and somewhat 

coarsely punctate. $ : Antennal hook slender, sharply pointed, bare on inner side 

(fig. 2k, 1). Interantennal spot usually as in the $ (fig. 2i, j). Sternites 5 and 6 

somewhat sparsely and coarsely punctate, with relatively long and slightly shaggy 

pubescence (fig. 2m), sternite 7 as a rule punctate in the middle. 

.. pedunculatus (Panz.) 

2. $ : Interantennal spot smaller, subcircular, often slightly produced below, 

but always separated from the clypeus by the greater part of the supraclypeal area 

(figs, le, f; 3a-f). Puncturation of sternites 4 and 5 slightly finer and denser. $ : 

Antennal hook thicker, at apex on inner side with short erect pubescence (fig. 3r). 

Sternites 5 and 6 more densely and finely punctate, with shorter and more regular 

pubescence (fig. 3u), sternite 7 impunctate in the middle . . . coarctatus (L.) 

Note: For comparison of the pubescence of the terminal sternites and the anten¬ 

nal hook high magnification against a well lighted background is necessary. 

The puncturation of the second tergite is usually finer and more superficial in 

pedunculatus; in coarctatus there are at least some coarser and well defined 
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Fig. 1. Extremes of variation in extent of yellow markings of head and gastral tergites 1 

and 2 in females from Helenaveen (Netherlands): 

Eumenes pedunculatus (Panz.) Eumenes coarctatus (L.) 

a -|— c: 21 June 1946 (bright) e + g: 15 June 1948 (bright) 
b + d: 15 June 1948 (dark) f -j- h: 7 July 1948 (dark) 
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punctures on the base, near the posterior angles of the petiole, but as a rule the 

puncturation is generally more distinct. There is, however, considerable variation in 

this respect if specimens from various localities are compared. 

The femora are as a rule more extensively dark in coarctatus than in peduncu- 

latus, but this again is not a reliable character, and certainly does not hold for the 

subsp. turaniformis and several Swedish pedunculatus. 

Eumenes pedunculatus pedunculatus (Panzer) 

Vespa pedunculata Panzer, 1799, Fauna Insect. Germ. 6 (63): 8, pi. 8 [$ ] — “Habitat et 
apud nos in hortis, minus frequens Dn. Jurine’’ [type destroyed; neotype by present desig¬ 
nation: $ from Ferreyres, Vaud, 22 Aug. 1962, in Mus. Zool. Lausanne]. 

Eumenes pedunculatus; Blüthgen, 1938, D. ent. Z. 1938 : 475 (in key), 488 [in part 

only]. — Blüthgen, 1961 : 203 (in key), 210—211 [in part only]. 
Eumenes pedunculata var. lapponica Hëllén, 1944, Notul. ent. 24 : 11, $ — “Muonio 

(Lkem)’’, Lapland, 1 $ (Mus. Helsinki). 

The colour pattern of the populations of this species which inhabit Central 

Europe is only slightly variable; in general it agrees well with that of the more 

brightly coloured specimens described by Blüthgen (1938) on pp. 475 and 489. 

There are no obvious differences between the specimens from Switzerland and 

those from the Netherlands, except that in the latter the hind femora have at most 

the basal half blackish, the apical part being ferruginous or partly yellowish; in 

Swiss specimens the extent of the ferruginous part appears to be more variable. On 

an average the yellow spots on the scutellum are somewhat larger in the Swiss 

specimens, whereas they are absent in some females from the Netherlands. 

The males from these countries are also very similar; in the series from the 

Netherlands the yellow spots on mesepisternum, scutellum, propodeum and gastral 

petiole are more often absent. The Swiss males often have a yellow band at the 

apex of gastral sternite 6 and sometimes also a reduced band on sternite 5. 

In some specimens from Switzerland the puncturation of the second gastral 

tergite is distinctly coarser than usual, particularly on the posterior half. 

Females from Sweden and Finland are generally darker: clypeus usually with 

two yellow spots at its base, more rarely with complete band or entirely black; 

yellow mark on antennal scape absent; thoracic markings as a rule more or less 

reduced: pronotal band abbreviated laterally, spot on mesepisternum small or 

absent, band on postscutellum interrupted, sometimes absent, spots on propodeum 

rarely large, usually small or absent; gastral petiole rarely with two small spots near 

the middle. Even in rather dark specimens the interantennal spot is well developed, 

extending to near the upper margin of the clypeus (fig. 2a). Fifth gastral tergite 

usually black, rarely with abbreviated yellow band or median spot. Femora fer¬ 

ruginous or yellowish at apex, in dark specimens nearly entirely black. Fore tibiae 

yellow, as a rule with broad black stripe posteriorly, mid tibiae yellow with 

brownish streak on inner side (rarely absent), hind tibiae yellow, ferruginous at 

apex, and here often with brownish to blackish mark on inner side. 

In the males from these countries the interantennal spot is usually as in the 

female, but sometimes the dilated upper part is narrowly separated from the yellow 
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Female: facial markings, a: Bodarna, Sweden, b: Ferreyres, Switzerland (neotype), 
c: Vijlen, Netherlands, d: Roermond, Netherlands; gastral petiole, e: Roermond, Netherlands, 

ƒ: Vijlen, Netherlands, g: Ferreyres, Switzerland (neotype). 
Male: gastral petiole, h\ Bern, Switzerland; facial markings, i: Helenaveen, Netherlands, 

/: Haute Savoie, France; antennal segments 10—13; k: Den Bolder, Netherlands, /: Peney, 
Switzerland; terminal gastral segments: in: Boussens, Switzerland. 

line on the median carina of the supraclypeal area. Clypeus and usually also a line 

on the antennal scape yellow. 

Gastral tergites 3—5 with narrow and laterally abbreviated yellow apical band, 

the band on 5 sometimes interrupted, rarely absent. Tibiae yellow, often with dark 

line or spot on inner side. 

Sweden : series of 44 $ 41 $ from several localities (inch Öland and Got¬ 

land), throughout south and central Sweden, northward to Bodarna in Västerboten 

and Edefors (1 $ 5 July 1956) in Norrboten (66° N) (NRS and Lund). 

Finland : 1 $ Ekenäs, June 1937, coll. P. Brinck (clypeus with 2 small 

spots at the base; bands on tergites 1—5; tibiae III yellow); 9 $ (inch the type 

of var. lapponica) and 9 $ from several localities, northward to 67—68° N 

(Pelkosenniemi and Muonio) (ZMH). 
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Poland: 1 $ pow. Trzebnica, Skokowa, 5 July 1962, W. J. Pulawski 

(ML). 1 $ Stettin, 26 May 1854, Zeller (ML). 

Germany: 1 $ Lüneburger Heath, Schneverdingen, 6 July 1937, T. H. 

Rowsell & B. J. Clifton (BM). 

Netherlands : Drente: 1 < $ Wijster, 22—23 June 1941, Exc. Leiden Univ. 

(ML). —• Utrecht: 1 $ Amersfoort, 5 Aug. 1939, leg. Langeveld (MR); 2 $ 

Den Dolder, 15 and 16 May 1948, 1 $ do., 22 May 1948, P. M. F. Verhoeff 

(PV). — Gelderland: 1 $ 1 $ Gerritsfies, Kootwijk, 26—28 July 1947, G. van 

Rossem (PV); 1 $ Velp, Aug. 1875, C. Ritsema (ML). —North Brabant: 1 $ 

Udenhout, 20 June 1951, on Frangula alnus Mill., P. Benno (PB); 1 $ Ulven- 

hout, 13 June 1948, on Cotoneaster (MR); 1 $ Oploo, 27 June 1943, H. Teu- 

nissen (PV); 1 $ Schaijk, 5 Aug. 1946, H. Teunissen (PV); 1 9 Helenaveen, 

7 June 1946, P. Benno (PB); 1 ^ do., 21 June 1946; 1 9 1 $ do., 24 May 

1947, on Frangula alnus, P. Benno (PB); 1965 do., 30 May 1947, 2 9 

25 July 1947, 2 9 2 $ 15 June 1948, P. Benno (PV, 1 -9 ML); 3 $ Deurne, 

12—25 June 1947, P. Benno (PV, 1 $ ML). — Limburg: 1 9 l 3 Venlo, 

29 May and 2 June 1936, coll. Lindemans (MR); 2 9 environs of Roermond, 

2—3 July 1949, P. M. F. Verhoeff (PV); 1 9 Vlodrop, Herkenbosch, 25 Sept. 

1948, Exc. Mus. Leiden (ML); 1 .9 Vijlen, 26 June 1946, G. van Rossem (PV). 

France : Haute Savoie, 1 $ Ballaison, 3 July 1930, J. de Beaumont (JdB). 

— Isère, 2 9 Villard-de-Lans, Corrençon, 1100 m, 13 Sept. 1962, J. van der 

Vecht (ML). — Lot et Garonne, 1 .9 Forêt de Campet (D8), 120 m, 26—30 

June 1966, R. T. Simon Thomas (FLA). 

Switzerland: Bern, 1 9 Ob. Scherli, 29 July 1907, 1 $ Belp, 3 June 

1888, leg. Steck (JdB). — Vaud, 1 $ St. Sulpice, 17 Sept. 1944, 1 $ Boussens, 

22 July 1954, 1 ^ 9 Bussigny, 1 Aug. 1954, 1 $ do., 3 June 1961, 1 9 Ecublens, 

16 Sept. 1957, 1 9 Ferreyres, 22 Aug. 1962 (neotype), 3 $ do., 31 May 1964, 

12 June 1965, 24 July 1966, 1 $ Jorat, 2 July 1965, 1 $ Moremont, 4 Aug. 

1963, 1 $ Bois de Chênes, 28 July 1965, all leg. J. de Beaumont (JdB), 2 9 

Buchillon, 24 Aug. and 3 Oct. 1928, P. Bovey (JdB), 1 9 Planchamp s. Clärens, 

Aug. 1951, P. M. F. Verhoeff (PV). — Lausanne, 1 9 Bois de Belmont, 4 Aug. 

1946, J. de Beaumont (JdB), 1 9 Vénoge, 28 June 1932, R. Matthey (JdB). 

— Genève, 1 $ Peney, 31 Aug. 1930, J. de Beaumont (JdB). 

Spain : Sierra Nevada, 1 > 9 Rio Monachil, 2500 m, 24 July 1950, J. Mateu 

(coll. SuaREZ; first antennal segment black with minute yellow spot; puncturation 

of tergite 2 moderately dense, the punctures sparser, more superficial and less 

distinctly defined than in Spanish specimens of E. coarctatus). 

Yugoslavia: 1 9 20 km South of Lubjlana, 24 Sept. I960, P. R. Deele- 

man (ML). 

Eumenes coarctatus coarctatus (L.) nec auctt. 

Vespa coarctata Linnaeus, 1758, Syst, Nat., 10th Ed., 1 : 573 — “Europa” (type 9, coll. 

Linn. Soc., London). 
Eumenes pedunculatus\ Blüthgen, 1938, D. ent. Z. 1938 : 475 (in key), 488 [in part 

only]. — Blüthgen, 1961 : 203 (in key), 210—211 [in part only]. 
Eumenes pedunculata var. punctata Hellén, 1944, Notul. ent. 24 : 11, 9 — “Terijoki”, 

East Finland, 1 9 (Mus. Helsinki) [not E. p une tat us Saussure, 1852]. 
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This species, hitherto confused with E. pedunculatus, shows some clinal variation 

in the colour pattern, the specimens from southern localities being as a rule more 

extensively marked with yellow. The extent of this variation is described in the 

following table. The populations inhabiting the Swedish islands of Gotland and 

Öland are treated as a separate subspecies. 

Comparison of colour pattern of females of E. coarctatus (L.) 

Scandinavia 
(Sweden; Finland) 

England C. and S. Europe 

Clypeus black with yellow mark at 

base, more rarely black 

with broad yellow 

band at base, some¬ 
times also marked at 

apex 

Antennal scape black black usually with yellow 
spot or line 

Pronotal band often twice 
interrupted 

entire entire 

Mesepisternum black usually with yellow 

spot 
with yellow spot 

Scutellum black black often with yellow 
spots 

Postscutellum yellow band often 
incised or interrupted, 

rarely absent 

yellow band rarely 
slightly incised 

yellow band entire 

Propodeum black usually with two 
yellow spots 

with two yellow spots 

Petiole black often with yellow 

spots 
spots rarely absent 

Femora mainly black, 
brownish to yellowish 

at apex 

yellow part more 

distinctly defined 
yellow part slightly 
larger, more distinctly 

defined 

Tibiae ferruginous, with 
yellow line on outer 
side on basal y2 to 2/3, 
I with large black 

mark, II and III as a 
rule with brown stripe 

yellow, slightly 

ferruginous at apex, 

I with large black 

spot, II and III as t 

rule with small 
blackish mark at 

apex on inner side 

yellow, slightly ferru¬ 
ginous at apex; I at 
most with small black 

1 spots on inner side 

Tarsi brown brown proximal 1—3 seg¬ 

ments yellow to 
ferruginous 

In the males the yellow markings on thorax and abdomen are usually somewhat 

less extensive than in the females, and the geographic variation is generally less 

pronounced. The specimens from Branson and St. Aygulf are conspicuous for 

having the yellow pattern of thorax and abdomen even more extensive than in the 
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Fig. 3. Eumenes coarctatus (L.), 9 (a—1, p, q, s, t), $ (m—o, r, u). 

Female: facial markings, a: S. Vi, Sweden, b: Byfleet, England, c: Den Dolder, Nether¬ 
lands, d: Helenaveen, Netherlands, e: Branson, Switzerland, ƒ: Moscia, Switzerland; gastral 

petiole, g: Bransgore, England, h\ Byfleet, England, i and /: Helenaveen, Netherlands, 
k: Evolène, Switzerland, /: Moscia, Switzerland; markings of thorax, p: S. Vi, Sweden 

(similar to type); hind tibia, q: S. Vi, Sweden; markings of gastral tergites 2—4 (r) and 
of sternite 2 (/): S. Vi, Sweden. 

Male: facial markings, m and n (normal and unusually brightly coloured specimen, 
respectively): Helenaveen, Netherlands, o: St. Aygulf, France (yellow markings very extensive) ; 

antennal segments 10—13: r: Cestas, France; terminal gastral segments, u: Niem Odlin, 

Poland. 
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most brightly coloured females; in these males the interantennal spot is produced 

downwards as in E. pedunculatus and reaches the upper margin of the clypeus; 

I have seen this condition in only one of the males from the Netherlands. 

It may be noted that particularly in the females the variation of the colour pat¬ 

tern appears to correspond with that of the sculpture of the second gastral tergite. 

In Scandinavian and English specimens this tergite is only finely and superficially 

punctate (the punctures usually somewhat larger at the base), whereas the 

puncturation is distinctly coarser and denser in specimens from Central and 

Southern Europe. 

Sweden : mainly below 60° N, northward to 63° N: Blekinge, 1 $ Kristia- 

nopel, 9 July 1927, G. Wangsjö (NRS). — Södermanland, 1 $ Tyserö — 

Brevik, 15 Aug. 1931, S. Selander (NRS). — Uppsala, 1 $ 1 $ Svartsjö, Aug. 

1922, Hedgren; 1 $ Lovön, 6 Sept. 1954, Hedgren; 1 $ Ekerö, 20 June 1954, 

O. Lundblad; 1 $ Hâbo Tibbie, 2 June 1941, S. Selander (NRS). — Sm., 1 $ 

1 $ S. Vi, 20—31 July 1926, D. Gaunitz (Lund). — Närke, 1 $ Skrâmsta, 

2 Aug. 1919 (Lund). 

Finland : exclusively in the extreme South, the northernmost locality being 

Karjalohja (60° 20'N, 23° 40'E) : 1 $ Föglo, Nordstrom, 1 $ Helsinki, 18 

June 1938, Winter; 1 $ Pärna, Nordstrom; 1 $ Terijoko (type of var. punc¬ 

tata Hell.), 1 $ Karislojo; 1 $ Tvärminne, Hâkan Lindb. (all ZMH). 

Poland: 1 1$ pow. Nisko, Rudnik n. Sonem, 11 Aug. 1957, 1 $ pow. 

Olkusz, Pustynia Bladowska, 30 Aug. 1951, 1 $ Niem Odlin, 11 June 1954, 

W. J. Pulawski (ML). 

Netherlands : Drente: 1 $ Gasteren, Anlo, 29 June 1930, H. C. Blöte 

(ML). — North Holland: 2 $ Hilversum, 25 July 1947 and 28 July 1948, 

P. M. F. Verhoeff (PV). — Overijssel: 1 $ Lattrop, 8 June 1948, J. van den 

Assem (ML). — Utrecht: 1 $ Den Dolder, 4 July 1937, M. Stakman (PV), 

2 $ do., 16 May 1948 and 2 July 1950, P. M. F. Verhoeff (PV) ; 1 $ Leersum, 

1 Aug. 1918, ex larva, coll. Lindemans (MR). — Gelderland: 8 $ Putten, 

1 Sept. 1885, J. Th. Oudemans (ZMA); 1 $ 1 $ Vierhouten, 19—21 Aug. 

1944, P. M. F. Verhoeff (PV); 1 $ Kootwijk, 11 Aug. 1946, 1 $ do., 4 Aug. 

1947, G. van Rossem (PV) ; 1 $ Hulshorst, 8 Aug. 1934, 1 <9 1 $ Ermelo, 

17 June 1936, 1 9 do., 23 June 1937, coll. Lindemans (MR); 1 9 “Hooge 

Veluwe, Delensche Wasch”, 21—26 June 1937, Exc. Leiden Univ. (ML); 1 $ 

Loenen, 30 June 1925, J. van der Vecht (ML); 1 $ Beek near Didam, 3 Aug. 

1943, on Epilobium, P. M. F. Verhoeff (PV). — North Brabant: 1 9 Breda, 

4 Sept 1933, coll. Langeveld (MR), 1 $ do., 17 June 1922, P. Haverhorst 

(MR) ; 1 9 Ulvenhout, 28 July 1947 (MR) ; 2 9 Westelbeers, Kromven, 30 Aug. 

1964 and 19 Sept. 1966, R. T. Simon Thomas (FLA) ; 3 1 9 Helenaveen, 26 Aug. 

1934, coll. M. V. D. Bos (ML); series from Helenaveen collected by P. Benno: 

I97 Aug. 1946 on Calluna (PB), 1 $ 24 May 1946, on shrubs (PB), 1 $ 

2 July 1946, on Cirsium arvense (PB), 1 9 2 $ 26 May 1947, on Erangula alnus 

(PB), 1 9 24 Juli 1947, on Erangula alnus (PB), 3 9 9 $ do., 30 May 1947, 

2 9 25 July 1947, 1 9 May 1948, 2 9 15 June 1948, 2 19 1 $ 7 July 1948, 

I9I Aug. 1948 (PV, 2 9 ML); 1 9 1 £ between Deurne and Helenaveen, 
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26 May 1947, on Frangula alnus, P. Benno (PB); 1 9 Deurne, 28 July 1947, 

on T'anacetum, P. Benno (PB); 1 $ Valkenswaard, Nederheide, 17—19 Aug. 

1945, H. C. Blote (ML). — Limburg: 3 $ Blijenbeek, 3 Aug. 1938, M. A. 

Lieftinck (ZMA) ; 1 .$ Beifeld, 22 June 1922, M. A. Lieftinck (ML). 

England : Dr. Yarrow kindly examined the material in the British Museum 

and sent me the following list of localities (all S. of 52° N). Glamorgan (South 

Wales): Portneathvaughan (1892 only). — Berkshire: Padworth Common; New¬ 

bury; Ascot; Sandhurst. — Surrey: Guildford; Byfleet; Woking; Camberley; 

Horsell; Chobham; Sunning Hill; Weybridge. — Devon: Bovey Heathfield. — 

Dorset: Parley Hth.; Holt Heath; Swanage; Studland; Blackwater; Stoborough 

Heath. — Hants.: Burley; Bransgore; Hengistbury Head; Beaulieu; New Forest; 

Bournemouth; Ringwood; Lyndhurst. 

France: Gironde, 1 $ 1 $ Cestas, 30 May—7 June 1961, on Achillea 

millefolium, Exc. Mus. Leiden (ML); 1 $ Arès (D106), 21—28 July 1967, 

R. T. Simon Thomas (FLA). — Lot et Garonne, 1 $ Allons, 100 m (D154), 

9 July 1965, 20 $ 19 $ Forêt de Campet (D8), 22—26 July 1965, 26—30 June 

and 17—22 Aug. 1966, 1 $ 2 $ do. (N655), 31 July 1967, R. T. Simon 

Thomas (FLA, ML). — Landes, 1 $ Onesse, 20—26 Aug. 1966, 7 ? do. 

(D38), 1 $ Levignac (D4l), 3 9 Linxe (D42), Aug. 1967, R. T. Simon 

Thomas (FLA, ML). — Pyrénées Or., series Banyuls, 12 July 1965, R. T. Simon 

Thomas (FLA, ML). — Basses Alpes, 1 $ Tournoux, 17 June 1939 (PV). — 

Var, 1 $ St. Aygulf, 18—21 June 1948, P. M. F. Verhoeff (PV). 

Switzerland : Valais, 1 > 9 Les Follaterres, 11 July 1933, P. Bovey (JdB), 

2 $ Branson, 27 June 1948, P. M. F. Verhoeff (PV), 1 9 do., 16 June 1961, 

J. de Beaumont (JdB), 1 $ Lötschental, 2 July 1928, Steck (JdB), 1 $ Evo- 

lène, 23156, coll. B. Jacob (JdB). —Ticino (Tessin), 1 9 Mesolcina, Roveredo, 

12 Aug. 1935, Steck (JdB), 1 9 Monti Trinita, Bouvin, 8 June 1945, J. de 

Beaumont (JdB), 1 9 Moscia, 8 June 1948, J. Aubert (JdB). 

Spain : Navarra, 1 $ Olague, 500 m, 8 June 1961, on Dorycnium suffru- 

ticosum Vill., J. van der Vecht (ML). — Murcia, 1 9 Alhama, 15 Nov. I960, 

A. COBOS and J. SuaREz (coll. SuaREz). — Alméria, 1 9 La Canada, 11 June 

1950, J. SuaREz (coll. SuaREz). — In the <9 from Murcia the yellow markings 

are very extensive (pronotal band broad, scutellum with two large spots; apical 

band of tergite 2 much dilated on each side of the deep median incision, bands of 

tergites 3 and 4 only slightly abbreviated, but tergites 5—6 and sternites 3—6 

black) ; the 9 from Almeria is somewhat darker, with almost entirely black 

scutellum. 

Eumenes coarctatus turaniformis Blüthgen 

Eumenes atricornis (Fabr.) var. e; Thomson, 1874, Skandin. Hym. 3 : 37, 38 (Gottland). 

Eumenes pedunculatus var. turaniformis Blüthgen, 1959, Opusc. ent. 24 : 13, 9 — 

“Gotland” (Mus. Lund). 

9 — Similar to specimens from the Swedish mainlaind, but the markings 

distinctly paler, ivory-white; clypeus and antennal scape black; pronotal band 

complete (usually in females from Öland) or twice interrupted (in most females 
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from Gotland, including the type) ; spot on mesepisternum often small or absent, 

band on postscutellum often incised posteriorly in the middle, sometimes reduced 

to two spots or entirely absent; propodeum black, rarely (' $ from Öland) with 

small spot on each side at base; tegulae with narrow whitish margin (broader in 

specimens from Öland); petiole without spots; femora of hind legs ferruginous at 

apex (basal % to rarely l/2, black), all tibiae ferruginous (fore tibiae with 

blackish mark on inner side), often with more or less distinct, short, yellow line 

on outer side; the hind tibiae sometimes brownish above. Apical band of second 

gastral sternite narrow, slightly dilated on each side of a median emargination, in 

specimens from Öland the dilated part as a rule somewhat wider. 

$ — Yellow markings slightly paler than in the nominate subspecies, but 

otherwise hardly different. Transverse band of pronotum not interrupted. 

Gotland and Öland: I have examined altogether 11 $ and 15 $ from 

several localities in these islands (4 $ 9 $ Mus. Lund, including the holotype, 

7 9 6 $ Mus. Stockholm). The specimens from Gotland are generally more 

melanistic than those from Öland. 

Discussion 

The available information on the distribution of the two species is still very 

incomplete, particularly as regards their occurrence in southern and eastern Europe. 

Yet it seems already possible to list a few interesting conclusions: 

1. In Sweden and Finland Eumenes pedunculatus goes further northward than 

the other species, to 66° N. in Sweden and to 67—68° N. in Finland. The known 

range of E. coronatus extends to 61° in Sweden and 64° in Finland, that of 

E. coarctatus to 63° and 60° 20' N., respectively. 

2. England harbours only one species of Eumenes, E. coarctatus ; it is known 

from several localities, all south of 52° N. 

3. In the Netherlands both E. pedunculatus and E. coarctatus inhabit diluvial 

sandy areas, the latter species apparently being slightly more common (E. corona¬ 

tus has been found here only once, in the extreme southeastern corner of the 

country). 

4. Since in some countries the two species are strictly sympatric, occurring 

together in the same locality, it is of interest to note that in Switzerland E. pedun¬ 

culatus is now known from Bern, Vaud, and Geneva, and E. coarctatus from 

Valais and Tessin. 

Whereas these notes show that further studies on the distribution are desirable, 

it seems even more important to study the bionomics of these species in the light 

of our present taxonomic knowledge. Evidently all published data on flower visits, 

nest construction, prey selection and parasites of E. pedunculatus (see Blüthgen, 

1961 : 210—211) are now unreliable, because they may be at least partly referable 

to E. coarctatus. Probably various data may be checked by re-examination of the 

pertinent material in collections. 

Summary 

Eumenes pedunculatus sensu Blüthgen (1938, 1961) has proved to consist 
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of two species: E. pedunculatus Panzer (here fixed by designation of a neotype 

from Ferreyres, Vaud, Switzerland) and E. coarctatus (Linné) (type from Sweden 

in Linnean collection, London). The differences between these two species are 

discussed and figured; E. pedunculatus var. turanijormis Bliithgen is considered 

a subspecies of E. coarctatus. The name E. coronatus (Panzer), 1799, must now be 

used for the species erroneously called E. coarctatus by Thomson (1874) and 

Blüthgen (1938, 1961). Published data on the bionomics of E. pedunculatus are 

unreliable. 
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Klaussattleria nom. nov. (Lepidoptera, Gelechiidae) 

von 

ISOSIF CÂPUSE 

Klaussatleria nom. nov. pro Sattleria Cäpuse, 1968 (Entomologische Berichten 

28 : 19) nom. praeoc., typus generis: Telphusa prohata Meyrick, 1909 von Sattleria 

Povolny, 1965 (Acta entomologica hohemoslovaca 62 : 490), typus generis: Ge- 

lechia dzieduszyckii Nowicki, 1864. 

R. S. Romania, Bucuresti 1, Cäs. post. 286. 

Afdeling „Zuid-Holland”. De laatste vergadering van dit seizoen zal plaats vinden op 

woensdag 10 april a.s. des avonds 8 uur in het Museum v. Nat. Historie, Raamsteeg 2 te 

Leiden. Deze vergadering is hoofdzakelijk bedoeld voor meer uitgebreide demonstraties, ver¬ 

toning van films en dia’s e.d. Introducé(e)s zijn van harte welkom. Van omstreeks 19-45 tot 

20.00 uur zullen bij het station auto’s aanwezig zijn voor het transport van personen, die met 

de treinen van 19-49 en 19-56 vanuit de richting Rotterdam resp. Amsterdam aankomen. 

De Afdelingssecretaris. 

Donkere vanglamp. In de bebouwde kom is vangen met een ML-lamp haast niet mogelijk 

door de overlast, die men er zijn buren mee bezorgt. De heer J. Huisenga vertelde me, dat 

hij al enige jaren bij zijn woning te Wormerveer een z.g. donkere lamp gebruikt, die niemand 

stoort en toch uitstekende resultaten oplevert. Wil men hem echter buiten bij een scherm laten 

branden, dan moer er een zaklantaarn bij te pas komen, daar het licht (voor ons) te zwak is 

om de soorten te kunnen onderscheiden. 

Voor wie ook zo een lamp wil bestellen, volgt hier het merk: Philips HPW 125 watt F5, 

serie 57236 E/70. — Lpk. 
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Verslag van de 66ste en de 67ste vergadering 

van de Afdeling Toegepaste Entomologie 

door 

P. GRUYS, Secretaris 

De 66ste bijeenkomst van de Afdeling Toegepaste Entomologie vond plaats op 

21 maart 1967 in het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen; 46 leden en 

22 introducés woonden de vergadering bij. Het thema van de bijeenkomst was: 

technieken voor continue massakweken van insekten. 

Na de opening van de vergadering door de voorzitter sprak de heer H. J. 

Hueck over gestandaardiseerde kweken van voorraadinsekten *. Vervolgens be¬ 

handelde de heer Wardojo het kweken van fytofage insekten met behulp van 

kunstmatige media *. Tot besluit van de ochtendvergadering werd de film “Round 

up” vertoond. Deze film geeft een indrukwekkend beeld van de fabriekmatige 

massakweek van vleesvliegen, die voor de bestrijding van deze insekten, door 

middel van de sterilisatietechniek, nodig is. 

’s Middags besprak en demonstreerde de heer de Jong de techniek van continue 

kweken van de eiparasiet T rich ogramma. De heren Laarman en Gerold hielden 

vervolgens gezamenlijk een voordracht over de massakweek van muskieten voor 

medisch-entomologische doeleinden *. Tijdens de theepauze demonstreerde de heer 

Ankersmit het kweken van vruchtbladrollerrupsen op een kunstmatige voedings¬ 

bodem en gaf de heer Wardojo een demonstratie van het kweken van colorado¬ 

kevers op een synthetisch medium. Tot slot sprak de heer Spieksma over het 

kweken van de huisstofmijt *. Van de met * gemerkte voordrachten zijn samen¬ 

vattingen in deze aflevering opgenomen. 
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Op 13 juni 1967 hield de afdeling haar 67ste bijeenkomst in het Biologisch 

Station te Wijster. Aanwezig waren 25 leden en 4 introducés. De dag was gewijd 

aan het werkterrein van het Biologisch Station en aan enkele aspecten van het 

bodemzoölogisch onderzoek. 

Na een rondgang door het bijzonder fraaie en doelmatige nieuwe gebouw van 

onze gastheren zette de heer P. J. den Boer het ontstaan en het werk van het 

Biologisch Station uiteen. Vervolgens besprak hij in een tweede voordracht het 

zoölogisch onderzoek. Een samenvatting van deze inleiding is in dit nummer 

opgenomen. De heer J. van der Drift besloot het ochtendprogramma met een 

voordracht over de voedingsbiologie van Glomeris marginata. 

In de middag werd een zeer boeiende excursie gemaakt naar de Kralose heide, 

waar de heer den Boer de techniek van het onderzoek demonstreerde en de bin¬ 

ding van de loopkever fauna aan verschillende terreintypen nader toelichtte. Tot 

slot van de excursie werd het proefterrein bij het station bezichtigd. 

Kesteren, Nedereindsestraat 35. 

Gestandaardiseerde kweken van voorraads- en materiaalinsekten 
door 

H. J. HUECK 
Centraal Laboratorium TNO, Delft 

Bij het toxicologisch onderzoek van insecticiden zijn insekten slechts hulpmiddel 

en geen doel. Het zou daarom prettig zijn wanneer men, evenals de chemicus zijn 

chemicaliën, gestandaardiseerde insekten uit de handel zou kunnen betrekken. Dit 

is niet het geval. Zelfs is men in de entomologie nog niet zo goed georganiseerd 

als in de microbiologie, waar men voor hetzelfde doel cultuur collecties heeft (bijv. 

C.B.S. in Baarn, Kew, AATCC). Wel bestaat er een soort catalogus (ITIS = Insect 

Toxicologists Information Service, beheerd door het Laboratorium voor Insecticiden 

Onderzoek te Wageningen). Zoals er chemicaliën in verschillende graden van 

zuiverheid zijn, onderscheidt men ook insektenkweken van verschillende zuiverheid 

bijv. : 

1. wildstammen 

2. laboratoriumstammen van bekende herkomst 

3. genetisch zuivere stammen 

4. stammen met bekende fysiologische kenmerken (bijv. resistentie) 

5. axenische cultures (d.w.z. vrij van darmbacteriën en commensalen). 

De kenmerken van groep 3 en 4 vallen vaak samen. 

Materiaal- en voorraadinsekten zijn populair als toetsinsekten in het laborato¬ 

rium, omdat ze gewoonlijk eenvoudig en in een beperkte ruimte te kweken zijn, 

geen ernstige diapauze-problemen opleveren, vrij universeel voorkomen en het 

voer gemakkelijk te verschaffen is. Samenvattingen zijn te vinden bij Abderhal¬ 

den (1925), Needham (1937) en Smith (1966). 

De toegepaste standaardisatie betreft gewoonlijk triviale zaken als temperatuur, 

vochtigheid, voer, leeftijd, gewicht en soms sekse. Aan de hand van een schema 

voor het kweken van graanklanders kan worden aangetoond, dat zelfs deze voor 
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de hand liggende eisen organisatorisch tot gecompliceerde kweekschema’s aanlei¬ 

ding geven in het biezonder wanneer men de eis stelt, dat dieren van de gewenste 

leeftijd steeds in voldoende aantallen ter beschikking moeten staan. 

Men dient bovendien een globaal idee te hebben van het reproduktiepotentieel 

van het proefinsect om een begroting van de beschikbare aantallen te kunnen 

maken. Belangrijk is hierbij in de praktijk, dat men in de kweek een scherp onder¬ 

scheid maakt tussen de produktielijn („pootaardappels”) en de gebruikslijn 

(,, consumptie-aardappels”). Doet men dit niet, dan krijgt men ongewenste fluctu¬ 

aties in de opbrengst van de insekten. 

Drie voorbeelden van dergelijke cultures zijn: 

Kleermotten (Tmeola bisselltelld). 

Deze worden gekweekt op gepasteuriseerde, ongeverfde, zuivere wol (kamgaren) 

onder toevoeging van gistextract, soms ook op kippeveren. Volwassen motten 

worden weggevangen om in legkooien hun eieren op wollen weefsel te deponeren. 

Deze onderbreking van de cyclus en het pasteuriseren blijkt in de praktijk het 

optreden van polyederziekte tegen te gaan. De mottelarven worden gekweekt bij 

25° C en 65% R.H., eerst op fijne wol (kamlont), daarna op serge. De gebmiks- 

leeftijd is 4—6 weken bij een gewicht van 15 mg per 10 larven. De cultuur moet 

vooral rustig in het donker gehouden worden. 

Tapijtkevers 

Niet alle tapijtkevers zijn eenvoudig kweekbaar in het laboratorium, daar som¬ 

mige adulten aangewezen zijn op stuifmeel. Attdgenus piceus en Anthrenus vorax 

kunnen gemakkelijk op sommige soorten hondenbrood gekweekt worden (28° C - 

65% R.H.). De ervaring leert, dat men grof hondenbrood moet gebruiken om de 

excrementen af te kunnen zeven. Het is raadzaam de cultures af en toe uit de 

donkere thermostaat te halen. Standaardisatie is op leeftijd en gewicht. Standaardi¬ 

satie van het voer laat te wensen over, maar een synthetisch dieet, dat mogelijk is, 

is te gecompliceerd voor praktijkdoeiemden. 

Kakkerl akken 

Deze dieren lenen zich voor axenische cultuur, daar de eikapsels gemakkelijk 

steriliseerbaar zijn. De praktische problemen zijn, dat men uitklimmen en kanni¬ 

balisme moet tegengaan. Het eerste kan men met hoge stopflessen bereiken. Het 

laatste door het verschaffen van schuilplaatsen. In tegenstelling tot wat het geval 

is bij de vorige insekten moet water afzonderlijk aangeboden worden. 

Summary 

Discussion of methods for standardized breedings of insects to stored goods 

and materials. 
Literatuur 

Abderhalden, H., 1925, Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden. Abt. IX. Teil 1, 2. 
Hälfte. Züchtung von wirbellosen Tieren. Urban & Schwarzenberg, Berlin - 

Wien. 
Needham, H. G. et ah, 1937, Culture methods for invertebrate animals. Comstock. Pubh Inc. 

New York. 
Smith, C. N., 1966, Insect colonization and mass production. Academic Press, New York — 

London. 



84 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.V.1968 

Het kweken van de huisstofmijt Dermatophagoides 

pteronyssinus (Trt. 1897) 

door 

F. Th. M. SPIEKSMA 

Afdeling Allergologie, Academisch Ziekenhuis, Leiden 

Deze mijtesoort komt frequent en soms in grote aantallen voor in huisstof en 

produceert het huisstofallergeen, hetgeen recent onderzoek uitgevoerd aan de afde¬ 

ling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden heeft uitgewezen. Om 

voor klinische experimenten over dit allergeen te kunnen beschikken was het 

noodzakelijk D. pteronyssinus in het laboratorium te kweken. 

Omtrent het voorkomen, de leefwijze en voedsel van de vertegenwoordigers van 

het geslacht Dermatophagoides is zeer weinig bekend. Ze zijn aangetroffen op 

plantaardige en dierlijke substraten, terwijl ook gevallen van parasitair voorkomen 

op de huid van de mens is beschreven. Van de in het hierboven genoemde onder¬ 

zoek geteste voedingsbodems, zoals vismeel, tannalbumine en tarwekiemvlokken, 

bleken de beste resultaten wat betreft de toename van het aantal D. pteronyssinus 

verkregen te worden op een voedingsbodem bestaande uit menselijke huidschilfers 

en gistpoeder in de verhouding 3:2. Parasitair voorkomen op de huid van de 

mens is van deze soort niet bekend. 

De optimale temperatuur voor de toename van een populatie ligt bij 25° C. 

Minimale en maximale temperatuur zijn nog niet onderzocht, maar D. pteronys¬ 

sinus kan zich over een vrij breed temperatuurgebied handhaven (waarschijnlijk 

tussen 15 en 30° C). 

De gevoeligheid voor vochtigheid van deze mijtesoort is veel groter, vergeleken 

met die voor temperatuur. Bij een relatieve luchtvochtigheid van beneden 70% 

blijven deze mijten niet in leven. Op een niet gesteriliseerde voedingsbodem is 

vermeerdering het snelst bij 80%. Bij een RV van 85% en hoger treedt schimmel¬ 

groei op, hetgeen de mij tenvermeerdering remt. 

Om bovengenoemde omstandigheden (25° C en 80% RV) te kunnen hand¬ 

haven kan gebruik gemaakt worden van een klimaatkast of een klimaatkamer, of 

van exsiccatoren met een verzadigde NH4Cl-oplossing in een constante tempera- 

tuurkamer. 

De mijten worden gekweekt in ronde glazen kristallisatieschaaltjes, 5 cm in 

doorsnee en 3 cm hoog. De rand wordt ingesmeerd met rupselijm om binnen¬ 

dringen van roofmijten of roofinsecten tegen te gaan. Over de schaaltjes heen 

worden schaaltjes van hetzelfde type maar van grotere afmeting geplaatst om 

eventuele luchtinfecties te voorkomen. De schaaltjes staan op geperforeerde bla¬ 

den om gasuitwisseling mogelijk te maken. 

Summary 

Discussion of the method to breed the house-dust mite Dermatophagoides ptero¬ 

nyssinus to dispose of them for clinical purposes. The best results were obtained 

with a mixture of human skin scales and yeast powder in the proportion of 3 : 2. 

Optimal temperature about 25° C, optimal relative humidity of the air about 80%. 
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Het kweken van fytofage insekten met behulp van 

synthetische media 

door 

S. WARDOJO 
Entomologisch Laboratorium, Binnenhaven 7, Wageningen 

Met behulp van zuivere chemicaliën kunnen de kwalitatieve en kwantitatieve 

voedingsbehoeften van fytofage insekten worden bestudeerd. De resultaten van 

deze studie kunnen licht werpen op de relatie tussen de voedingsbehoeften en de 

stofwisseling van het insekt, alsmede op het verband tussen fysiologische en 

oecologische verschijnselen. 

Bij het samenstellen van een synthetisch medium voor een fytofaag insekt dient 

men, naast de voedingscomponenten, welke essentieel zijn voor een adequaat diëet, 

rekening te houden met de fysische en chemische eigenschappen, die essentieel zijn 

voor een normaal voedingsgedrag. 

De fysische eigenschappen van het medium (textuur van het oppervlak, con¬ 

sistentie, verdunning van de nutriënten e.d.) en de chemische aantrekkelijkheid 

daarvan (nutritieve en niet-nutritieve vraatstimulantia), zijn vermoedelijk even 

belangrijk als de voedingswaarde bij het wel- of niet slagen van een synthetisch 

medium. 

Een doeltreffend medium dient in staat te zijn meerdere generaties van een 

fytofaag insekt daarop voort te brengen. 

Pieris hrassicae is gedurende 4 generaties te kweken op een caseine-medium met 

behulp van sinigrine als vraatstimulans (David & Gardiner, 1966). Anthonomus 

grandis (Vanderzant, 1963) en Argyrotaenia velutinana (Rock et al., 1964) 

zijn gedurende resp. 9 en 6 generaties te kweken op een caseinemedium zonder 

vraatstimulans. Pectinophora gossypiella (Vanderzant, 1957) kan gedurende 4 

generaties leven op een beter gedefinieerd aminozuurmedium. 

Eigen onderzoek, dat tot doel heeft de Coloradokever te kweken op een syn¬ 

thetisch medium, heeft nog maar een gedeeltelijk succes opgeleverd. 

Larven van de eerste drie stadia, afkomstig van eitjes af gezet door Colorado¬ 

kevers die op aardappel leven, blijken zich niet op een caseinemedium te kunnen 

ontwikkelen. Vermoedelijk is dit het gevolg van voor hen ongunstige fysische en 

chemische eigenschappen van het medium. 

Pas ontpopte imagines, afkomstig van larven die zich op aardappel hebben 

gevoed, accepteren echter wel het medium, waarbij in geringe mate ovipositie 

optreedt. De eitjes blijken fertiel te zijn. De uitkomende jonge larven kunnen zich 

op het medium niet ontwikkelen. 

Summary 

Discussion of methods for the breeding of phytophagous insects with the aid 

of synthetical media. 
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Massakweek van muskieten voor medisch-entomologische 

doeleinden 
door 

J. J. LAARMAN en J. L. GEROLD 

Laboratorium voor Parasitologie, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Leiden 

Doeleinden van het in massacultuur brengen van muskieten: 

1. Mogelijk maken van transmissieproeven op grote schaal met parasieten en 

virussen (malaria en ARBO virussen, zoals Gele Koorts; alleen infectie d.m.v. de 

natuurlijke vector is in staat om in de vertebraatgastheer alle ontwikkelingsvormen 

te doen ontstaan en voorkomt verlies van antigene varianten; het eerste is van 

groot belang voor het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen en profylactica). 

2. Onderzoek over de genetische basis van de vector-capaciteit. 

3. Onderzoek over fysiologie en gedrag (ovariumcycli als basis voor leef tijds¬ 

bepalingen, gastheerkeus, maar ook het abnormale gedrag, dat dadelijk verband 

houdt met bestrijding, zoals repellentie, hyperirritatie en andere verschijnsels, met 

opzet teweeggebracht of voortkomend uit het gebruik van insecticiden). 

4. Insecticiden-onderzoekingen. 

5. Bestudering van de mogelijkheden van biologische bestrijding met pathogene 

organismen (in 1964 waren reeds 212 soorten pathogene virussen, schimmels, 

bacteriën en parasieten bij muskieten bekend). 

Wat zijn de specifieke aspecten van de muskietenkweek, die bijzondere aandacht 

verdienen ? 

a. Uitrusting en ruimte. Nodig zijn constante klimaatomstandigheden met vrij 

hoge temperatuur en vochtigheid in een grote ruimte, waarin een aanzienlijke 

oppervlakte beschikbaar is voor de larvale stadia, die in water leven. De beweeg¬ 

lijkheid van de muggen maakt een scheiding tussen een afdeling voor de volwas¬ 

sen insecten en een voor de larven zeer gewenst, terwijl een extra beveiliging nodig 

is bij werk met kolonies, die met voor mensen pathogene kiemen zijn geïnfecteerd. 

De opbrengst van een maximaal benutte kweekruimte met een 16 m2 vloeropper¬ 

vlak kan voor malariamuskieten (Anopheles) 2000—4000 wijfjes per week be¬ 

dragen; de productie van min of meer vergelijkbare Aedes kweken is veel groter: 

106 poppen per week. 

b. Kweekbaarheid, waarin de paring meestal de „bottleneck” vormt. Eurygame 

en stenogame soorten. Het is mogelijk kunstmatige paringen op grote schaal uit 

te voeren. 

c. Het verkrijgen van voor sommige proeven noodzakelijke ongepaarde mus¬ 

kieten lukt bij Aedes aegypti d.m.v. een kunstgreep, welke hierin bestaat, dat men 

de poppen laat uitkomen bij een luchttemperatuur van 12° C, waarbij de muggen 

niet vliegen, zodat de geluidsprikkel, die voor de paring nodig is, ontbreekt. 

d. Optimale voeding van larven en volwassen muggen. Synthetische voeding 

van larven (pepton en vitamine B) lukt beter dan van volwassen muggen, waar¬ 

van de wijfjes bloed nodig hebben voor de eiproductie. Bloed verkregen door 

steek geeft steeds betere resultaten, dan vrij aangeboden onstolbaar gemaakt bloed, 

dat bovendien met suikers moet worden gemengd om attractief te zijn (de methode 

voldoet dan nog alleen voor Aedes, niet voor Anopheles). 
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e. In de permanente kweek kunnen belangrijke afwijkingen van het natuurlijke 

uitgangsmateriaal ontstaan, deels als gevolg van selectie door het kweken, deels 

fenotypisch tengevolge van bv. temperatuur en voedingsomstandigheden. Voor¬ 

beelden van het laatste zijn: verlies van typische ornamentatie bij Anopheles qua- 

drimaculatus en Aedes aegypti, verandering van de maxillentand-index bij Ano¬ 

pheles gamhiae. “Crowding” van larven veroorzaakt gewichtsafname, onregelma¬ 

tige verpopping en vaak tolerantie-afname t.o.v. insecticiden; nauwkeurige dosering 

van de larven per watervolumen of per eenheid van wateroppervlak (Anopheles) 

is daarom noodzakelijk. Voorbeelden van de selectie zijn: toeneming van de steno- 

gamie, verandering van het ontsnappingsgedrag na prikkeling door insecticiden. 

f. De larvenkweek is zeer arbeidsintensief, zodat een aanzienlijke tijdbesparing 

kan worden verkregen door mechanisatie. Jonge larfjes kunnen het beste volume¬ 

trisch en niet door tellen worden gedoseerd. Voor het verzamelen van grote 

aantallen poppen en scheiding van nog niet verpopte larven staan verschillende 

methoden ter beschikking: scheiding door het cultuurwater tussen twee glasplaten 

te gieten, die zodanig wigvormig zijn geplaatst, dat alleen de larven door de spleet 

heen gaan; Magnetische scheiding enkele uren nadat de larven zijn gevoed met 

ijzerstof; het plaatsen van het larven/poppen mengsel in koud water (4°—9° C), 

waarin de larven beneden blijven en de poppen boven komen. 

Summary 

Discussion of the purposes and methods for mass breeding of mosquitoes for 

medical entomological purposes. 

Zoologisch onderzoek aan het Biologisch Station te Wijster (Dr.) 
door 

P. J. DEN BOER 
{Mededeling van het Biologisch Station, Wijster, no. 134) 

Het zoölogisch onderzoek te Wijster is gecentreerd rondom de vraagstelling: 

,,W at zijn de belangrijkste factoren, die de binding van 

bepaalde diersoorten aan bepaalde terreintypen be¬ 

palen ?” 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan loopkevers (Coleoptera, Carabidae), daar 

van deze dieren met behulp van vangblikken en -trechters gemakkelijk kan worden 

vastgesteld, waar bepaalde soorten wel, waar niet, waar minder en waar meer 

optreden. De bemonstering van een aantal natuurlijke terreintypen (loofbos, heide, 

stuifzand, hoogveen) geschiedt ononderbroken, dikwijls vele jaren achtereen op 

dezelfde plaats. Elke week worden de vangsten verzameld, gesorteerd en de loop¬ 

kevers gedetermineerd, geprepareerd of in formol geconserveerd. Sinds 1959 wer¬ 

den op deze wijze reeds ongeveer 150.000 loopkevers verzameld (van ongeveer 

150 soorten). 

Binnen hetzelfde jaar geeft vergelijking van een aantal verschillende terreinen 

korrelaties tussen het optreden van bepaalde soorten en de structuur van de habitat, 

vooral de ruimtelijke structuur van de vegetatie (bos - open terrein; dicht bos - 

licht bos; bodem dicht begroeid - bodem schaars begroeid; grazig - niet grazig; 
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continue vegetatie - mozaiek vegetatie; enz.). Binnen hetzelfde terreintype geeft 

vergelijking van de vangsten uit opeenvolgende jaren korrelaties met het weer 

(vooral de hoeveelheid neerslag). Tezamen geeft dit de hypothese: de belangrijkste 

habitatbindende factoren voor loopkevers zijn: vochtigheid en structuur van het 

bodemoppervlak, en structuur van de vegetatie; de laatste bepaalt vooral de 

„begaanbaarheid” als „jachtterrein” en het mikroklimaat. 

Tot de rijkste terreintypen in Drente behoren mozaiekheiden (vooral vochtige), 

het armste zijn jeneverbesstruwelen. Op het terrein van het Biologisch Station 

worden proeven gedaan over de invloed van het omzetten van de ene habitat- 

structuur in een andere op de loopkever fauna, bijv. het omzetten van dennenopslag 

in heide. 

Hoewel vele soorten een duidelijke voorkeur voor bepaalde terreintypen ver¬ 

tonen, is vrijwel geen enkele soort geheel tot één terreintype beperkt. Bovendien 

treden er in het voorkomen van bepaalde soorten op bepaalde plaatsen in de loop 

der jaren duidelijke verschuivingen op, o.a. onder invloed van de veranderingen 

in de vegetatie; ook het weer schijnt hierop van invloed te zijn. 

Naast deze variabiliteit in het voorkomen van soorten wordt aandacht besteed 

aan de grote morfologische heterogeniteit van natuurlijke populaties. Eén voor¬ 

beeld werd tot dusverre uitgewerkt: het aantal stippen op de elytra van Pterostichus 

oblongpunctatus F. Er blijken twee genetisch bepaalde vormen (kweekproeven) te 

bestaan: één met 5 of minder en één met 6 of meer stippen per elytron. Het per¬ 

centage „veel-stippers” verandert van jaar op jaar parallel met de hoeveelheid 

neerslag tijdens de larvale periode (mei-augustus). De overleving van larven van 

„veel-stippers” schijnt begunstigd te worden door te veel neerslag, die van larven 

van „weinig-stippers” door te weinig neerslag. Het risico dat de larven lopen 

door een afwijkende hoeveelheid neerslag, wordt bij deze soort dus gespreid over 

twee vormen: genetische risicospreiding (de „verliezen” van de 

ene vorm worden min of meer gecompenseerd door de „winsten” van de andere). 

Uit bestudering van de ovaria van grote series in formol gefixeerde 9 9 is 

gebleken, dat de voortplantingscyclus van alle tot dusver bestudeerde soorten 

heterogeen is; tenminste nemen twee groepen $•$ aan de voortplanting deel; 

oude, overwinterde 99 die zich het vorige jaar reeds hebben voortgeplant, en 

jonge 9 * 9 . 

Bij Calathus melanocephalus L. moet waarschijnlijk zelfs onderscheid worden 

gemaakt tussen „vroege” jonge 9 9 , die zich twee maal in hetzelfde seizoen voort¬ 

planten en „late” jonge 9 9 , die het niet verder dan één voortplanting per seizoen 

brengen. Dit geeft risico-spreiding in de tijd: een „te kort” aan 

nageslacht bij de ene groep wordt min of meer gecompenseerd door een „te veel” 

aan nageslacht bij een andere groep. 

Niet alleen een natuurlijke populatie zelf, maar ook de habitat van een natuur¬ 

lijke populatie is heterogeen. Hierdoor zijn de overlevings- en reproductiekansen 

van individuen in verschillende delen van de habitat verschillend : r i s i c o - 

spreiding in de ruimte. Dit kan worden geïllustreerd aan Calathus 

melanocephalus L.: in verschillende delen van de Kralose heide zijn de fluctuaties 

in aantal gevangen reproducerende exemplaren van jaar op jaar verschillend; de 

fluctuaties in de populatie als geheel zijn hierdoor geringer (extreme fluctuaties 
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in één deel worden min of meer gecompenseerd door minder extreme of anders 

gerichte fluctuaties in andere delen). 

Deze grote betekenis van heterogeniteit in populatie en habitat heeft geleid tot 

een gewijzigde instelling ten aanzien van het probleem van de habitatbinding. Dit 

probleem is niet van statisch-typologische aard, maar van dynamisch¬ 

statistische aard: een probleem van genetische (fenotypische) 

V a r i a b i 1 i t e i t en o n t w i k k e 1 i n g s v a r i a b i 1 i t e i t in ruimte 

en tijd binnen populaties, waarvan het patroon min of 

meer past bij dat van variabiliteit in ruimte en tijd 

van habitat-bepalende factoren. 

In deze gewijzigde instelling neemt het begrip risicospreiding een 

centrale plaats in. Daar risico-spreiding een kwantitatief nivellerend effect 

heeft, leidt het tot een relatieve stabilisatie van aantallen in na¬ 

tuurlijke populaties. Niet alleen genetische (fenotypische) risicospreiding en risico¬ 

spreiding in ruimte en tijd zijn van betekenis voor de stabilisatie van aantallen, 

maar evenzo verschijnselen als polyfagie: spreiding van het risico van 

een voedseltekort over een aantal prooisoorten. In de literatuur is al bij herhaling 

gewezen op de relatief kleinere aantalsfluctuaties in prooi-(gastheer) populaties 

die belaagd worden door een aantal verschillende predator- (parasiet-) soorten. 

In het algemeen: wanneer een populatie kwantitatief beïnvloed wordt door een 

aantal andere soorten zal risicospreiding in de relaties tot 

andere soorten een rol spelen. Men mag verwachten, dat deze rol van 

risicospreiding belangrijker is naarmate relaties met meer soorten bestaan. Dit 

verschijnsel vormt de achtergrond van het „n a t u u r 1 ij k evenwicht”: een 

netwerk van veelzijdige „risicospreidingen” binnen afzonderlijke populaties en in 

de relaties tussen populaties. Let wel, dat de relatieve stabiliteit van soortenrijke 

biocoenosen dus niet tot stand komt door specifieke relaties tussen zeer 

bepaalde soorten, maar juist door niet-specifieke d.i. „gespreide” 

relaties tussen vele soorten. 

Tegenover de theorie van de regulatie van aantallen door dichtheids- 

afhankelijke factoren kan nu de stabilisatie van aantallen door risico¬ 

spreiding worden gesteld. Dichtheidsafhankelijkheid is een specifieke kwantita¬ 

tieve relatie, die door heterogeniteit in populatie en milieu zal worden „gespreid” 

en hierdoor grotendeels teloor zal gaan. Naast stabilisatie van aantallen door risico¬ 

spreiding zal er een beperking van de dichtheid optreden wanneer de 

„carrying capacity” van de habitat wordt bereikt. Verschillende vormen van „into¬ 

lerantie” (territoriumgedrag, kannibalisme, e.d.) kunnen hierbij een belangrijke 

rol spelen. 

Met drs. J. Reddingius (Groningen) wordt een aantal computer-experimenten 

uitgevoerd om de invloed van risicospreiding (invloed van het aantal factoren) op 

de relatieve stabilisatie van aantallen te demonstreren. 

Summary 

The author discusses his investigation on the factors determining fitting to 

habitats in carabid-beetles. He gives examples of “spreading of risk” 

and discusses the importance of spreading of risk in connection with the stabiliza¬ 

tion of animal numbers, 
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Aantekeningen over de Nederlandse Microlepidoptera 2 

door 

A. DIAKONOFF 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Hieronder volgen enkele aanvullingen en correcties op mijn Aantekeningen 1 

in het 9e nummer van de voorgaande jaargang (p. 162, 1.IX. 1967) en het vervolg 

erop, wederom ontleend aan Bradley (1967). Voorts worden enige aanvullingen 

op de lijst van de Nederlandse Tortricidae gegeven. 

TORTRICIDAE 

Archips oporana Linnaeus, 1758. — In mijn vorige aantekening over deze soort 

(p. 162) merkte ik op, dat de naam oporana L. “pagina-precedentie” boven de 

naam piceana L. heeft. Deze opmerking heeft aanleiding tot enig misverstand 

gegeven. Het begrip “page preference”, waarbij een van twee of meer in hetzelfde 

werk gepubliceerde synoniemen nomenclatorisch preferentie boven de andere had, 

al naar zijn plaats in het stuk — is reeds verouderd, is thans verlaten en is vervan¬ 

gen door het begrip “action of the first reviser”. Het is thans de handeling van de 

eerste réviseur, die de geldigheid van één van de tegelijk gepubliceerde synoniemen 

bepaalt en niet langer hun plaats in het stuk; de term “pagina-preferentie” is dus 

vervallen. Doch de term “pagina-precedentie” (door mij gebruikt) bestaat wel, nl. 

in twee Aanbevelingen van de Code, 24A en 69B. De eerste is voor ons van 

belang: het is een aanbeveling aan de “eerste reviseur” om dat synoniem als geldig 

aan te wijzen, hetwelk “pagina-precedentie” boven de andere heeft. De naam 

oporana L. (ed. X: 530) heeft preferentie boven die van piceana L. (ed. X: 531), 

niet zonder meer omdat het één pagina eerder voorkomt (zoals men in mijn aan¬ 

tekening heeft menen te lezen), doch omdat Bradley c.s., als “first reviser” op¬ 

tredend, de aanbeveling 24A van de Nomenclatuurcode heeft opgevolgd. 

Het bewuste stuk, “Some changes in the nomenclature of British Lepidoptera, 

part 4. Microlepidoptera”, is verschenen in de Entomologist’s Gazette 17 (4): 

213—235, oktober 1966, zoals in mijn tekst is vermeld. (In de “Summary” staat 

abusievelijk het jaartal 1967). 

Archips podana Scopoli, 1763. Dat deze soort in ons land niet voorkomt, is een 

betreurenswaardige slip of the pen. Deze soort, waarvan A. oporana auct. nee 

Linnaeus, een synoniem is, komt algemeen bij ons voor, is polyfaag en heeft een 

slechte naam bij de fruittelers, die hem de Grote Appelbladroller noemen. 

Voorts mogen een viertal nieuwe soorten voor de fauna worden vermeld. De 

voorbereiding van het overzicht van de Nelerlandse Tortriciden heeft veel speur¬ 

werk, prepareren en over-determineren geëist. En wederom kreeg wijlen ons mede¬ 

lid Uyttenboogaart gelijk: er is geen beter verzamelen dan in een oude collectie! 

1. Olindia schumacherana Fabricius, 1787. — Deze fraaie en opvallende soort, 

de enige in het geslacht, is niet alleen onmiddellijk te herkennen aan de $ geni- 
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talia, doch ook aan de tekening: een sneeuwwitte dwarsband op een donkerbruine 

voorvleugel. 

Op een excursie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie naar Zuid- 

Limburg verzamelde ikzelf een mannetje te Bunde-Oostbroek en op dezelfde dag, 

22 mei 1952, een wijfje op de Bemelerberg, een merkwaardige coïncidentie! 

2. Grapholitha lathyrana Hübner, [1811—1813]. — In de collectie van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie is één exemplaar van deze soort aanwezig 

met de volgende etiket: “Breda, Mastbos, 6/6/1877“, “coll. Heylaerts”. 

Alhoewel men soms aan de juistheid van etikettering van de rijke collectie- 

Heylaerts schijnt te twijfelen, zijn voor deze twijfel nog nooit enige bewijzen 

aangevoerd. Daarom zie ik geen reden om dit exemplaar als authentiek en de 

soort als inheems te verwerpen. Er schijnt geen aanvullend materiaal te bestaan, 

dat is waar. Doch over het algemeen kan ik getuigen, dat de tegenwoordige Neder¬ 

landse collecties armelijk zijn wat het materiaal van eigen inheemse micro’s betreft. 

Daarom zegt hun ontbreken in die collecties weinig. Het heeft mij veel moeite 

gekost materiaal van sommige zeldzamere in alle lijsten erkende inheemse soorten 

voor onderzoek te krijgen. 

3. Pammene gallicolana Zeiler, 1846. Na overleg met de Heer Niels L. 

Wolff te Kopenhagen, die zich in de studie van het geslacht Pammene speciali¬ 

seert, en met de Heer E. Jäckh te Bremen, is het mij gebleken dat zij de boven¬ 

staande naam niet als een synoniem van P. albugiana beschouwen (Obraztsov, 

I960, Hannemann, 1961) doch als de naam van een aparte soort. Uit hun foto’s 

en tekeningen, die zij aan mij welwillend toezonden, blijkt dit overduidelijk. De 

studie van de Heer Wolff over Pammene-soorten is nog niet klaar, doch hij heeft 

mijn toestemming gegeven het volgende te publiceren. Aan beide heren wens ik 

ook op deze plaats mijn erkentelijkheid te betuigen. 

Mijn eigen onderzoek van Pammene “albuginana' in het Museum te Leiden 

heeft aangetoond, dat ook in ons land beide soorten naast elkaar voorkomen. Van 

P. gallicolana was het volgende materiaal aanwezig: Gdl.: Harderwijk, gekweekt 

uit Biorhyza pallida-gallen op eik, vlinders uitgekomen op 8 en 14.IV. 1936 (A. 

Diakonoff). Z.H.: Scheveningse duinen, 14.IX.1891, $ $ (coll. Kallenbach). 

Blijkbaar twee generaties. 

Pammene albuginana Gn., 1845, die reeds op onze faunalijst stond, was slechts 

door één generatie vertegenwoordigd en was minder talrijk, nl. Z.H. : Dordrecht, 

19.VI.1871 (coll. de Joncheere), N.B.: Breda, 28.V.1875 (coll. Heylaerts). 

Lbg.: Venlo, 12.IV. 1898 (coll. Snellen). De soort is zeldzaam, in Leiden is geen 

jonger materiaal aanwezig dan van 1898! 

De biologie van de twee soorten is nog niet geheel uitgezocht, doch Hanne- 

mann’s opgave (1961, p. 104) van albuginana zou althans voor de eerste genera¬ 

tie van beide soorten kunnen gelden: de rups leeft van half september tot maart 

in de gallen van Cynips terminalis en Biorhyza pallida, op eik. 

Uitwendig zijn de soorten slechts met moeite te onderscheiden. P. gallicolana 

heeft een helderder witte en iets grotere binnenrandsvlek die scherp begrensd en 
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niet of nauwelijks donker gedeeld is en een licht uitgeschulpte rand heeft, met een 

drietal korte puntjes tussen de uitschulpingen, zodoende lijkt die rand kort-gezaagd 

te zijn. De achtervleugel bij het $ is iets geelachtig-grijs, met een brede doch 

vaaggerande donkergrijze zoom, bij het $ is de achtervleugel bijna eenkleurig 

donkergrijs. 

P. albuginana daarentegen heeft een iets kleinere binnenrandsvlek, die licht grijs 

getint en duidelijk donker gedeeld is, terwijl de bovenrand van de vlek verdoe¬ 

zeld en iets schuin afgeknot is. De achtervleugel bij het $ is lichter, met een meer 

opvallende, bijna zwarte zoom, bij het $ eenkleurig zwartgrijs (donkerder dus 

dan bij P. gallicolana). 

De $ genitalia verschillen duidelijk: gallicolana heeft 1—3 lange stekels aan 

de sacculus, die bij albuginana geheel ontbreken. Bij het 9 van albuginana is de 

lamella antevaginalis klein, trapeziumvormig en gepunkteerd, bij gallicolana is 

deze lamella groot, halvemaanvormig en glad, met afgeronde en iets ingedrukte 

uiteinden. 

P. albuginana Guen. is de soort waarvan de $ en 9 genitalia door Pierce en 

Metcalfe correct zijn afgebeeld onder deze naam (Genitalia Brit. Tortr., pl. 31). 

Zij beschouwden gallicolana echter als een synoniem. 

P. gallicolana Z. is de soort waarvan het wijfje door Obraztsov is afgebeeld 

(I960, Tijd sehr. Entom. 103 : 123—124, fig. 75), echter onder de naam albugi¬ 

nana Gn. 

Mogelijk is deze soort zeldzaam of eenvoudig niet genoeg verzameld, of zelfs 

uit ons land verdwenen, samen met zijn biotoop. Ijverig verzamelen en kweken 

alléén kan op deze en op talrijke andere dergelijke vragen een antwoord geven. 

En haast is hierbij geboden: biotopen verdwijnen met de dag! 

In het Museum in Leiden is een aardige serie van deze soort uit het buitenland 

aanwezig, waar hij volgens de literatuurgegevens verbreid doch zeldaam is, vooral 

in het zuiden van Midden-Europa. De rups leeft van juli tot september in de 

peulen van Vicia crac ca L. en volgens CHRéTiEN ook in opgerolde bladeren van 

Trifolium medium L. (Hannemann, 1961). 

4. Pammene trauniana Denis & Schiffermüller (1775). — Het was een ver¬ 

rassing onder de serie van deze soort in het museum te Leiden, afkomstig uit het 

buitenland, niet minder dan een viertal Nederlandse exemplaren te vinden ! Zij 

zijn geëtiketteerd : “Breda, 2/6/1880, Emmer” en “Breda, 6/6/1880, Emmer” 

(een gebied uit de omgeving van de stad), alle uit de collectie Heylaerts. Weder¬ 

om collectie Heylaerts dus! Doch wat is er op tegen? Hij heeft mogelijk beter 

verzameld dan wij en in een tijd dat onze fauna rijker was dan nu. Laten wij zijn 

etiketten accepteren, de soorten als inheems beschouwen en alles doen om ze 

wederom te vangen! De soort komt algemeen in omliggend kontinentaal Europa 

en ook in Engeland voor. Daarom is deze vondst niet geheel onverwacht. 

De soort lijkt veel op de bekende, doch niet algemeen voorkomende Pammene 

regiana Z. Hij komt vooral in het zuiden van Midden-Europa voor. De rups leeft 

in augustus en september in de gevleugelde vruchten van Acer campestre L., over¬ 

wintert in een spinsel onder schubben van de schors en verpopt pas in het voor¬ 

jaar (Hannemann, 1961). 
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Gelechiidae 

Zo dynamisch is onze systematische wetenschap, dat sedert mijn vorige Aante¬ 

kening no. 1 reeds een nomenclatuurcorrectie op een daarin vermelde naam van 

een belangrijke soort noodzakelijk is. 

Phthorimea operculella (Zeiler, 1873) is toch de correcte combinatie voor de 

“Aardappelmot”. Hodges (1967) heeft onlangs aangetoond, dat de naam Bryo- 

thropha terella Walker, 1864, die Bradley als vervanging van de bovenstaande 

naam heeft voorgesteld, wel ouder, doch niettemin niet te gebruiken is. Deze naam 

is namelijk vóór 1961 verworpen als een secundair homoniem van een oudere, 

gelijkluidende naam. Dit maakt de naam Geleehia terella niet meer beschikbaar, 

zodat het niet als een geldige naam mag worden hersteld (Artikel 59c van de 

Code) (zie Bradley, 1967, loc. cit, p. 153). 

Oecophoridae 

Mijn aantekening over Agonopterix heracliana Lin. (Aant. 1: 163) behoeft een 

aanvulling. 

Depressaria pastinacella Duponchel, 1838 (species revivata) is de juiste naam 

voor de soort, die bij Lycklama D. heracliana de Geer heet. Deze enigszins ge¬ 

kunstelde naamsverandering is het gevolg van een andere voorgaande verandering: 

van Phalaena Tortrix heracliana Linnaeus, 1758, in Agonopterix heracliana (Lin¬ 

naeus), een nieuwe combinatie, waarvan Pyralis applana Fabricius, 1777, een 

nieuw synoniem is. 

Met voorbijgaan aan de ingewikkelde nomenclatorische kant van dit probleem, 

waarvoor ik verwijs naar Bradley, 1966, p. 224—226, wil ik volstaan met erop 

te wijzen, dat twee inheemse soorten van deze familie erbij zijn betrokken, nl. 

1) Depressaria pastinacella Dup., die groter is en waarvan de rups in de schermen 

en in zaden van Heracleum en andere Umbelliferae leeft en in de stengel verpopt. 

En 2) Agonopterix heracliana Linn. (= applana F.), die kleiner is en waarvan de 

rups zowel in de schermen en zaden als ook tussen de samengesponnen bladeren 

van diezelfde planten leeft, doch niet speciaal in de stengel, maar ter plaatse, 

verpopt. 

COLEOPHORIDAE 

Coleophora vacciniella H.S. — Dr. VaRi wijst mij erop, dat de identificatie 

van de soort vacciniella door Meyrick op een fout berustte. Derhalve heeft de 

naamsverandering van vacciniella in idacella (zie mijn Aantekening no. 1, p. 163) 

geen betrekking op Nederlands materiaal en moet onze C. vacciniella H.S. zo 

blijven heten. 

Coleophora fischerella (Linnaeus, 1758) is de eerste combinatie voor de soort, 

die bij Lycklama (1927) als Coleophora alcynipenella Kolk vermeld staat 

(Staudinger & Rebel, no. 3674). (Bradley, 1967: 45—46). 

Gracilariidae 

Calybites phasianipenella (Hübner [1810—1813]). Dit is de juiste combinatie 

voor onze soort die in de LYCKLAMA-lijst 1927 nog Gracilaria aurogutella Steph. 
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heet (Staudinger & Rebel Catalogus 1901, no. 4071). De soort heeft tot syno¬ 

niem: Euspilapteryx aurogutella Stephens, 1835 (Bradley, 1967: 45—47). 

Aanvulling voor het ter perse gaan: als een bijzondere 

verrassing, die mijn vertrouwen in de Heer Heylaerts geheel bevestigt, komt het 

nieuws dat de Heer van A artsen een exemplaar van Grapholitha lathyrana Hb., 

een 9 , op I.VI.1966 te Putten-Gdl. heeft buitgemaakt. 

Summary 

Notes on Dutch Microlepidoptera. Four species are new to the Dutch fauna: 

Olindia schumacherana Fabricius, Grapholitha lathyrana Hübner, Pammene gal- 

licolana Zeller and Pammene trau ni ana Denis & Schiffermüller. 
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Kweek van Hymenoptera-Aculeata, voorjaar 1967 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Evenals de twee voorgaande winters heb ik me ook in de winter 1966—1967 

druk bezig gehouden met het verzamelen van dood hout en plantestengels, maar 

deze keer ook van lege wijngaard-slakkehuisjes en in enkele gevallen van bodem¬ 

monsters. Dit materiaal heeft 46 Aculeata-species opgeleverd. Ik zal me deze keer 

beperken tot de soorten, die ik voordien nog niet had uitgekweekt, tot enkele 

(blijkbaar toch niet zó) zeldzame soorten en tot soorten, die in verrassend groot 

aantal gekweekt werden : 

Rh op alum clavipes L.: een $ en twee 9 9 ; St. Pietersberg; Vihurnum-stengels. 

Ectemnius lapidarius Pnz.: drie $ $ en een 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Crossocerus elongatulus Lind.: een '9 ; Jekerdal; vlierstengel. 

Crossocerus congener Dhlb.: een $ en een 9 ; (Ternaaien) en St. Pietersberg; 

(wilg) en meidoornhout. 
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Crossocerus ambiguus Dhlb.: 23 $ $ en 17 $ $ ; St Pietersberg; meidoorn- 

hout en weipaaL 

Crossocerus podagricus Lind. : een $ en acht 9 « 9 ; (Ternaaien) en St. Pieters¬ 

berg; (wilg) en meidoornhout. 

Crossocerus capitosus Sh. : 21 $ $ en 12 i$ $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; 

es-, vlier- en Viburnum-stengels en meidoornhout. 

Crossocerus pubescens Pnz.: een $ en twee $ $ ; St. Pietersberg; weipaal, mei¬ 

doorn en boomstronk. 

Stïgmus pendulus Pnz.: 80 $ $ en negen Ç $ ! ! ; St. Pietersberg; weipaaltjes, 

meidoornhout en boomstronk. Daarentegen: 

Stïgmus solskyi Mor. : tien $ $ en vier $ * 9 ; idem. 

Psenulus schenckï T.: vier 9 $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; es en Viburnum. 

Psenulus pallipes Pnz.: een $ en vier 9 $ ; St. Pietersberg; vlier. 

Passaloecus monilicornis Dhlb.: vier $ $ en drie 9 9 ; St. Pietersberg; paal en 

meidoorn. 

Spilomena troglodytes Lind.: 28 $ $ en 18 9 9 ; St. Pietersberg en Amby; 

weipaal en meidoorn. 

Pemphredon rugifer Dhlb.: drie $ $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; weipaal en 

meidoorn. 

Pemphredon clypealis Thms.: een $ ; Z.-Limburg; 25.IV. 1967 tegen raam van 

kweeklokaal. 

Anthophora ac er vor um L.: drie 9 9 ; Amby; gedeelte van steile lösswand. 

Mei eet a punctata F.: een $ ; idem. 

Osmia aurulenta Pnz.: 14 $ $ en zes 9 9 ; Kolmont; wijngaardslak. 

Osmia spinulosa K.: drie $ $ en twee 9 9 ; idem. 

Osmia rufa L.: vijf $ $ ; St. Pietersberg; weipaal. 

Osmia uncinata Gerst.: drie 9 9 ; Kolmont; weipaal. 

Megachile alpicola Alfk.: twee 9 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Eriades florisomnis L.: een $ ; St. Pietersberg; weipaal. 

Coelioxys inermis K.: een 9 ; idem. 

Prosopis communis NyL: vier $ $ en twee 9 9 ; Jekerdal; vlierstengels. 

Prosopis confusa NyL: twee $ $ ; Kolmont en St. Pietersberg; paal en boom¬ 

stronk. 

Odynerus sinuatissimus Rich.: een 9 $ ; Amby; weipaal. 

O malus violaceus Sc.: twee exx.; St. Pietersberg; weipaal en Sorbus-stam. Boven¬ 

dien kweekte de heer A. Teunissen nog twee exemplaren uit een paal te Waalre. 

Sapyga clavicornis L.: een 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Summary 

List of Hymenoptera-Aculeata, bred in the spring of 1967 from dead wood, 

stems of plants and snail-shells, for the greater part collected in the south of Dutch 

Limburg. A few Belgian data between brackets. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 
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Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), X 

door 

G. DEN HOED 

Lijst met notities van Phytodietus Grav. 

In zijn „Naamlijst van Inlandse Sluipwespen (Fam. Ichneumonidae I)” in 

Tijd sehr. Ent om. 89 (1946) geeft H. G. M. Teunissen een opsomming van de in 

Nederland voorkomende soorten van de Tryphoninae. Hoewel hij daarbij is mee¬ 

gegaan met enkele wijzigingen wat betreft de indeling der genera, neemt hij wel 

de genera Absyrtus Holmgr. en Netelia Gray (Parabatus Thoms, plus Paniscus 

Grav.) op, maar niet het daarmee verwante genus Phytodietus Grav. 

Dank zij de ijver van diverse leden van onze vereniging was ik in staat een 

goede collectie bijeen te brengen en die ter determinatie aan te kunnen bieden aan 

de specialist J. Sedivy in Praag. Mijn door hem gecontroleerde lijst volgt hier¬ 

onder. 

Opgemerkt zij, dat alleen met Sedivy’s tabel verantwoorde determinaties moge¬ 

lijk zijn (Beitrag zur Kenntnis der Tryphoninen-Gattungen Phytodietus Grav. und 

Weisia Schmied., Acta Soc. ent. Cechosloveniae 58 : 37—44, 1961). 

Phytodietus Gravenhorst 

Phyt. Segmentator Grav. In Nederland vrij algemeen, in Zeeland gekweekt uit 

een mij nog niet bekende rups van appelbomen (juni-september) door Drs. D. J. 

de Jong. 

Phyt. polyzonius (Foerst.). Schijnt vrij zeldzaam te zijn. Schalkwijk, mei 1931 

(Barendrecht); Hilversum, mei 1953 (den Hoed). 

Phyt. rufipes Holmgr. Zeer zeldzaam. Velp. aug. 1961 (Wesselson). 

Phyt. crassitarsis Thoms. Zeldzaam. Ex Tortricide, Amsterdam, juli 1917; 

Heerlen, juli 1930 (Barendrecht). 

Phyt. geniculatus Thoms. Niet zeldzaam in het Gooi en achter de duinen. Deze 

soort moet waarschijnlijk heten: Phyt. arcuatorius Thunb. 

Opmerking. Deze dieren steken hun gesteelde eieren in de huid van de 

rups van een micro-lepidopteron, waarbij het ei zelf buiten de gastheer uitsteekt. 

Deze manier van infecteren is typerend voor de subfamilie Tryphoninae ! 

Summary 

List of the species of Phytodietus (Hym., Ichneum., Tryphoninae) observed in 

the Netherlands. 

Phyt. segmentator Grav. Rather common. 

Phyt. polyzonius (Foerst.) Rather rare. 

Phyt. rufipes Holmgr. Very rare. 

Phyt. rufipes Thoms. Rare. 

Phyt. geniculatus Thoms. Locally not rare. 

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325. 
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Evolution of the chromosome complement in Odonata1) 

by 

BOSTJAN KIAUTA 

Institute of Genetics, University of Utrecht 

and 
State Institute for Nature Conservation Research (RIVON), Zeist, Netherlands 

So far the chromosome complements of some 240 odonate species have become 

known. This figure represents approximately 4% of the total number of species 

described. The distribution of chromosome numbers within the order is given in 

Table I. Haploid chromosome numbers range from 3 tot 15; n z= 13 being 

considered as the type number of the order (sensu White 1954). It is found in 

some 58% of the species examined. 

Table I 

Taxonomic Species Type Number of species with the haploid complement (n) 

tjroup examined Ho 
3 3-4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13-14 14 15 

Order 236 13 11 111 4 4 5 30 138 2 46 2 

ZYGOPTERA 70 13? 1 1 2 31 34 1 

Platystictidae 1 13? 1 

Protoneuridae 2 14 2 
Platycnemididae 4 13 4 
Coenagrionidae 31 ■ 14 31 
Pseudosti^natidae 2 ? 1 1 
Megapodagrionidae 5 13 5 
Lestidae 8 13 8 
Pseudolestidae 1 9? 1 
Folythoridae 2 12? 2 
Calopterygidae 14 13 13 1 

AN ISOZ Y G0PT5RA 1 13? 1 

Epiophlebiidae 1 13? 1 

AKISOPTERA 165 13 1 1 1 1 3 4 5 28 106 2 12 1 

Gomphidae 22 12 2 2 18 
Petaluridae 3 9? 2 1 
Aeshnidae 21 14 1 11 4 2 12 
Cordulegasteridae 2 13 2 
Coruuliiuae 7 13 1 6 
Libellulidae 110 13 111 1 1 10 94 1 

Several investigators have discussed the evolution of odonate chromosome 

numbers. Some expressed the opinion that the chromosome numbers lower than 

the type number came about by fusion of elements of the ancestral karyotype 

(Oksala 1943, Seshachar & Bagga 1962, Gumming 1964a, 1964b), others 

considered the m-chromosome as an autosome undergoing a gradual diminution in 

volume until it eventually disappears (Oguma 1930, Dasgupta 1957). The latter 

hypothesis became known as the m-chromosome theory and is the only one so far 

available dealing with the karyotype evolution of the whole order. 

Four main objections could be raised against these hypotheses: (1) they either 

do not consider or misinterpret the phylogenetic position and structural advance¬ 

ment (specialisation) of the taxonomic groups involved, (2) they are taking as 

starting point for evolutionary speculations the family type numbers, giving them 

eo ipso the meaning of ancestral numbers, (3) they fail to account for chromosome 

numbers exceeding the family type number, and (4) the m-chromosome theory is 

*) Abstract of a paper presented at the meeting of the Netherlands Entomological Society 

of 15 April 1967. 
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built up on an ad hoc assumption of gradual diminution and eventual disap¬ 

pearance of one autosome after another, which is in contradiction with the ob¬ 

servation that the total chromosome length in, say, n z 14 species is about the 

same as in n z 3 species. 

We propose a new hypothesis in which both phylogenetic and cytological data 

are being taken into account. 

Combining the family type numbers with the geological age of the families 

involved, the following pattern can be established: 

(1) More than 90% of the species belonging to families known already from the 

Mesozoic epoch possess chromosome numbers lower than the type number of 

the order (Gomphidae, Petaluridae) ; 

(2) This percentage amounts to about 10% among the families known from the 

Tertiary onwards only (Pseudolestidae, Polythoridae, Aeshnidae, Corduliidae 

and Libellulidae) ; 

(3) All species belonging to families in which no fossil representatives are known 

possess chromosome numbers equal to or higher than the type number of the 

order. 

10-14 

AESHNIDAE LIBELLULIDAE 

Fig. 1. Fraser’s phylogenetic tree, limited to the cytologically examined families. Figures 

indicate the family type numbers and the range of numerical variation (if any). Secondary 

complements below n = 9 are not included. 

If Fraser’s genealogical tree (1957), based on four fundamental structural 

characters, is combined with palaeontological records and cytological findings 

(Fig. 1), it provides evidence for the following conclusions: 

(1) The chromosome numbers do reflect neither the phylogeny of the order nor 

the affinities between and within the families; 
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(2) Generally speaking, the geologically old groups, which in the present-day 

fauna are represented only by a small number of primitive, often discontinu- 

ously distributed species, possess low chromosome numbers, whereas advanced 

or geologically young families as a rule have numerically high complements, 

regardless their affinities and origin (Epiophlebia etc.). 

Therefore, 

(3) high chromosome numbers are an indication of a high degree of advan¬ 

cement and specialisation. This conclusion is of basic importance for the 

understanding of the karyotype evolution of the order. 

The determination of the ancestral chromosome number is, in our opinion, the 

central problem. 

Karyotypes of dragonflies can be divided roughly into two groups: (1) the 

“normal”, high-n complements (n z 9 to 15), and (2) the low-n complements 

(n = 3 to 7). Between the two there is a clear gap, since no dragonfly is known 

with a haploid chromosome number of 8. Chromosome size in the hign-n species 

is approximately half that in the low-n species. The parallel between the increase 

in specialisation and the increase of the chromosome number is valid for the high-n 

complements only. The low-n species can be found in various systematic groups, 

of any type number. This has been demonstrated most clearly by the discovery of 

a normal-n and a low-n population of one and the same species (Orthemis fer- 

ruginea (Fabr.)), n = 12 and n = 5 (Gumming 1964a, 1964b). This being so, 

the low-n karyotypes are of secondary origin and do not offer any base for the 

determination of the ancestral chromosome number. 

Among the high-n complements, on the other hand, the lowest number n = 9, 

seems actually the most probable approximation to the ancestral chromosome num¬ 

ber of the Odonata. On palaeontological grounds one could suggest that this 

number represents the true ancestral complement of the order. It is found in the 

families Pseudolestidae and Petaluridae. The latter family is doubtless the most 

archaic and phylogenetically the most primitive among living dragonflies. Another 

primitive and early side line are the Gomphidae the chromosome number of which 

PRIMARY COMPLEMENTS 

Fig. 2. Explanation in text. 
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in many species deviates but slightly from the supposed ancestral number. Among 

the more specialised forms, only one case of n = 9 is known (Perithemis, Libel- 

lulidae). 

It seems most likely that the present numerical variation in odonate karyotypes 

has developed by the occurrence of breaks leading to haploid numbers 10 to 15 

and by fusions leading to haploid numbers 3 to 7 in ancestral forms which had a 

chromosome number n = 9. 

The high-n karyotypes are not homogenous by origin either. Fusion of two or 

a few elements gives rise to secondary high-n types (14 13 12 etc.). In many 

such cases the fusion can be traced because the fused chromosomes are significantly 

longer than the other chromosomes of the set. If only two chromosomes are fused, 

the sex chromosome is usually involved, and a neo-XX/XY sex determination 

mechanism replaces the usual XX/XO type. The fusion is not always found in all 

populations of the same species, nor does it always occur in all cells of one in¬ 

dividual (Aeshna grandis (L.), etc.). 

Figure 2 illustrates our hypothesis of karyotype evolution in dragonflies. It has 

the advantage of (1) being based on independantly obtained evidence regarding 

phylogenetical position and karyotype; (2) being able to account for any chromo¬ 

some number. 

Nothing can be said at present regarding the nature of breaks and fusions. The 

diffuse nature of the centromere however, makes the survival of chromosome 

fragments possible. 

It is interesting to note that low-n complements were found in tropical species 

only, whereas secondarily reduced high-n complements so far have been recorded 

only in dragonflies from the Temperate Region. 
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Dagvlinder op licht. In 1967 zat omstreeks 1 uur op een nacht bij windstil weer een 

Theda betulae L. bij de lamp. 
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De koolmees, Parus major, als gastheer van drie soorten 

van het geslacht Ornithomyia (Diptera: Hippoboscidae) 

door 

ELISABETH VAN DEN BROEK 

Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten, Rijksuniversiteit, Utrecht. 

Bij het koolmezenonderzoek, verricht door het Instituut voor Oecologisch 

Onderzoek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, is gedurende de 

laatste jaren op mijn verzoek ook aandacht besteed aan de luisvliegen, die op jonge 

en volwassen vogels parasiteren. Dankzij de medewerking van dit instituut deed 

zich de gelegenheid voor om vondsten van één gastheer, verspreid over verschil¬ 

lende gebieden in ons land, met elkaar te kunnen vergelijken. Dit was van bete¬ 

kenis omdat door het werk van Hill (1962a en b, 1964) op de Britse eilanden en 

in Scandinavië meer inzicht was verkregen in de verspreiding van de soorten van 

het geslacht Ornithomyia Latreille, die bij de koolmees kunnen voorkomen. 

Schuurmans Stekhoven (1955) vermeldt voor Nederland twee soorten van 

het geslacht Ornithomyia. De grootste, O. avicularia (Linnaeus, 1758), komt voor 

op “grote” vogels zoals merel, spreeuw, kraaien, duiven en roofvogels. De kleinste, 

O. jringillina Curtis, 1836, zou in het bijzonder op mezen voorkomen en was toen 

in Nederland alleen op de boerenzwaluw gevonden. Later werden van beide 

soorten meer gastheren vermeld (van den Broek, 1965) terwijl tevens een derde 

soort werd gevonden, O. chloropus Bergroth, 1901, hoofdzakelijk langs de noord¬ 

westkust van ons land. Volgens Theodor en Oldroyd (1964) bestaat echter de 

mogelijkheid, dat O. chloropus moet worden beschouwd als een ondersoort van 

O. jringillina. 

Hill (1962b) wijst erop, dat de verspreiding van de vliegen minstens even sterk 

wordt beïnvloed door het milieu als door voorkeur voor bepaalde gastheersoorten. 
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Generaliserend stelt hij voor elk der drie onderzochte soorten van Ornithomyia 

een voorkeur vast voor een verschillend milieu-type: 

O. avicularia - “woodland” 

O. fringillina - “hedgerow” 

O. chlor opus - “moorland”. 

Hierbij moet niet vergeten worden dat het milieu-type ook op de gastheren 

selecterend werkt: in “hedgerow” worden voornamelijk kleine vogelsoorten aan¬ 

getroffen, in “woodland” ook grote soorten, die een dichtere dekking nodig 

hebben, terwijl “moorland” open gebied is met een nogal koel klimaat en daarom 

een specifieke avifauna. Daarnaast zou op de Britse eilanden ook nog een zekere 

gastheer-specificiteit een rol spelen, doordat O. avicularia volgens Hill een voor¬ 

keur heeft voor gastheren, groter dan 8 inches, en O. fringillina voor gastheren, 

kleiner dan 6 inches. 

Wat de vindplaatsen in Nederland bij de koolmees betreft zijn deze drie milieu¬ 

typen vertegenwoordigd : Hoge Veluwe en Imbosch zijn “woodland”, rond de 

Westeinderplas is uitsluitend “hedgerow” aanwezig, Vlieland en Terschelling 

bestaan vooral uit “moorland” al zou in de bossen op deze Waddeneilanden het 

milieu als “woodland” gekarakteriseerd kunnen worden. In de duinen van Meyen- 

del is het klimaat vermoedelijk te mild en de begroeiing te dicht voor het echte 

“moorland”, maar dit gebied is evenmin als “woodland” of “hedgerow” op te 

vatten. 

Samenvatting van de vondsten. 

vindplaats 
aantal pos. 

gevallen avic. 

aantal exemplaren 

hing. chlor. 

nestkasten Vlieland 7 2 0 8 
Terschelling 3 3 0 0 
Meyendelx) 1 2 (pup.) 0 
Westeinde 1 0 1 0 

Hoge Veluwe 10 24 4 0 

Imbosch 1 3 0 0 

andere vogels, Vlieland 

broedend $ 1 1 0 1 

rondzwervende jongen 2 1 0 1 

juv. trekkers 2 0 2 0 

*) Het materiaal uit Meyendel bestond uit ongeveer 100 uitgeklopte koolmeestnesten, ver¬ 

zameld door Drs. C. W. Stam. 

Hoewel het aantal vondsten uit nestkasten van Parus major nog niet groot is, 

zijn de gegevens in verband met bovengenoemde verspreidingsfactoren zeer inte¬ 

ressant. 

O. avicularia lijkt te overheersen in bosrijke omgeving (Imbosch, Hoge Veluwe) 

en is ook in de duinen van Meyendel aanwezig (1 vondst), en op Terschelling. 

Op Vlieland komt hij in de nestkasten weinig, op rondvliegende vogels in ver¬ 

houding met O. chlor opus wat vaker voor. 

O. fringillina komt eveneens voor in nestkasten op de Veluwe, maar minder 

frequent dan de eerste soort. Beide soorten werden daar ook bij de draaihals, fynx 
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tor quitta, in nestkasten gevonden. In Meyendel werden puparia van O. fringillina 

verzameld (gedetermineerd door H. Oldroyd). In de omgeving van de West- 

einder Plas werd uitsluitend deze soort verzameld uit een aantal nesten van kleine 

zangvogels (in “hedgerow”), waaronder één van de koolmees. 

O. chlor opus is tot dusver uitsluitend gevonden in nestkasten op Vlieland, soms 

samen met O. avicularia. Deze kasten zijn, verspreid over het eiland, in de bossen 

opgehangen. Blijkbaar is het nogal koele klimaat van dit gebied het meest gunstig 

voor O. chlor opus. Wat het verschil is tussen de bossen van Vlieland en West- 

Terschelling, is mij niet duidelijk. Misschien is het toeval, dat op Terschelling nog 

steeds geen O. chlor opus in nestkasten is gevonden. 

Menginfecties in de nestkasten kwamen alleen voor op de Hoge Veluwe, waar 

in twee van de 10 gevallen O. avicularia en O. fringillina samen werden aange¬ 

troffen. De $ koolmees uit Vlieland, die besmet was met O. chloropus en O. avi¬ 

cularia, broedde in een nestkast, waarin alleen O. chloropus werd gevonden. 

Vergelijking van de vondsten in nestkasten van, en op, de koolmees, geeft een, 

zij het nog vrij weinig genuanceerd beeld van de verspreiding van de drie soorten 

van het geslacht Ornithomyia. Ik heb de indruk, dat dit beeld in grote trekken 

overeen komt met de algemene verspreiding van deze soorten in ons land. Omdat 

bij de koolmees het “gastheer-effect” aanzienlijk is verminderd, zou de inventa¬ 

risatie van koolmeesnesten ons meer kunnen leren over de oecologische factoren, 

die bij deze verspreiding betrokken zijn. 

Ik ben directeur en medewerkers van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek 

zeer dankbaar voor het verzamelen en verzenden van de vliegen. 

Summary 

In the Netherlands, the great tit Parus major appears to be an equally suitable 

host to any of three species of the genus Ornithomyia Latreille. The host preference 

factor thus being reduced, the distribution of these species in different areas must 

be largely determined by ecological factors. Hill (1962b) has pointed out that 

each of the three species shows a preference for a certain, roughly defined habitat 

type. This is corroborated by the present results. Further data on the distribution 

of the three species in nest boxes of the great tit in different areas may be used 

to analyse the ecological factors of these habitat types. 
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Vlindervangsten in 1967 

door 

A. L. COX en A. W. P. MAASSEN 

Limenitis Camilla L. In juli tientallen exemplaren te Broekhuizen. 

Argynnis paphia L. Montfort, 1 exemplaar ( $ ), 11.VIII. 

Polygonia c.album L. Beifeld, tientallen exemplaren begin oktober; in het Mun- 

nincksbosch (Odiliënberg) op 29.IX een exemplaar op licht. 

Harpyia bicuspis Borkhausen. In juni op diverse plaatsen in aantal: Beifeld, 

Vlodrop, Herkenbosch. Een zich sterk uitbreidende soort. 

Leucodonta bicoloria Schiff. Belfeld en Vlodrop, resp. 6 en 7 exemplaren. 

O dontosia carmelita Esper. Belfeld, Vlodrop en Herkenbosch, resp. 3, 4 en 2 

exemplaren. 

Laelia coenosa Hb. Valkenswaard, 1 exemplaar (■ $ ), 9.VIII. 

Poecilocampa populi L. Herkenbosch, 36 exemplaren in november op licht. 

Phyllodesma tremulifolia Hübner. Arcen, 2 exemplaren, 14 en 28.V. 

Gastropacha populifolia L. Munnincksbosch (Odiliënberg), 1 exemplaar, 2.VII. 

Odonestis pruni L. Belfeld, 2 exemplaren, 7 en 11.VII; Vlodrop, 1 exemplaar, 

30.VI. Deze soort is de laatste jaren steeds zeldzamer geworden. 

Endromis versicolora L. Belfeld en Herkenbosch, resp. 1 en 3 exemplaren. 

Asphalia diluta Schiff. Belfeld, 1 exemplaar, 29.IX. 

Cel am a tuberculana Bosc d’Antic (aerugula Hübner). In grote aantallen: Val¬ 

kenswaard, Udenhout, Belfeld en Vlodrop. 

Pelosia obtusa Herrich-Schäffer. Udenhout, 1 exemplaar, 18.VII. 

Parasemia plantaginis L. Vijlen, enkele exemplaren, meerdere gezien, door de 

gesteldheid van het terrein moeilijk te vangen. 

Pachythelia villosella Ochsenheimer. Herkenbosch, enkele zakken, uit één zak 

werd een wijfje verkregen, 16.VI. 

Rhyacia simulans Hufnagel. Belfeld, 2 exemplaren, 1 en 24.IX; Herkenbosch, 

1 exemplaar, 12. VII. 

Paradiarsia sobrina Boisduval. Vlodrop, 1 exemplaar, 24.VIII; Herkenbosch, 

1 exemplaar, l.IX. 

Paradiarsia glareosa Esper. Zeer talrijk te Belfeld, Vlodrop en Herkenbosch. 

Lycophotia molothina Esper. Belfeld, 1 exemplaar, 2.VI. 

Amathes castanea Esper. Herkenbosch, enkele exemplaren in september. 

Amathes agathina Duponchel. Herkenbosch, 7 exemplaren, 31.VIII en l.IX. 

Orthosia miniosa Schiff. Herkenbosch, enkele exemplaren. 

Mythimna conigera Schiff. Vlodrop, 1 exemplaar, 3.VII; Montfort, 1 exem¬ 

plaar, 12. VIL 

Mythimna sicula Treitschke. Belfeld, 3 exemplaren, 29.V en l.VI; Vlodrop, 2 

exemplaren, 17.VI en 7.VII; Herkenbosch, 1 exemplaar, 20.VI. 

Cucullia absinthii L. In Tegelen en Belfeld meer dan 100 rupsen op Artemisia! 

Calophasia lunula Hufnagel. Belfeld, 6 exemplaren in juni. Geen rupsen. 

Aporophyla nigra Haworth. Belfeld, Vlodrop, Herkenbosch, Munnincksbosch 

(Odiliënberg), resp. 29, 1, 4 en 3 exemplaren. 
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Lithophane semibrunnea Haworth. Beifeld, 1 exemplaar, 29.IX; Munnincks- 

bosch, 1 exemplaar, 23.IX. 

Lithophane ornithopus Hufnagel. Vlodrop, 2 exemplaren, ll.V. 

Xylena vetusta Hübner. Belfeld, 1 exemplaar, l.X. 

Apatele alni L. Belfeld, 1 exemplaar, 2.VL 

Cryphia rap trie ul a Schiff. Belfeld, 12 exemplaren in juli. 

Photedes fluxa Haworth. Vlodrop, 2 exemplaren, 6 en 12.'VII; Herkenbosch, 

1 exemplaar, 3.VIII; Montfort, 1 exemplaar, 2.VII. 

Celaena haworthii Curtis. Vlodrop, 1 exemplaar, 30.'VIII. 

Chilodes maritima Tauscher. Udenhout, 2 exemplaren, 15 en 20.VIL 

Chloridea maritima Graslin. Valkenswaard, 18 exemplaren in juli. 

Jaspidea deceptoria Schiff. Belfeld, 1 exemplaar, l.VII; Herkenbosch, 1 exem¬ 

plaar, 17.VI; Montfort, 1 exemplaar, 12.VII; in Cadier weer zeer talrijk. 

Macdunnonghia confusa Stephens. Vlodrop, 1 exemplaar, 24.VIII. 

Catephia alchymista Schiff. Belfeld, 1 exemplaar, 6.VI; op de overige bekende 

vindplaatsen in Midden-Limburg ontbrak de vlinder. 

Colobochyla salicalis Schiff. Belfeld, Vlodrop en Herkenbosch, resp. 7, 3 en 2 

exemplaren. 

Nycterosea obstipata F. Belfeld, 1 exemplaar, 25.IX. 

Mêlanthia procellata Schiff. Cadier, ± 60 exemplaren in augustus. 

Horisme vitalbata Schiff. Cadier, ± 50 exemplaren in augustus. 

Apeira syringaria L. Herkenbosch, 1 exemplaar, l.VII; Montfort, 1 exemplaar, 

12.VIL 

Semiothisa signaria Hb. Vlodrop, 1 exemplaar, 7.VII; Montfort, 2 exemplaren, 

12. VIL 

Summary 

List of rare or local Macrolepidoptera, taken in the southern parts of the Nether¬ 

lands in the course of 1967. 

Belfeld, Stationsstraat 8. 

Montfort, Julianastraat 2. 

Nogmaals de donkere lamp. Naar aanleiding van een vraag van een onzer leden de 

mededeling, dat de lamp niet schadelijk is voor de ogen. Er is echter wel een voorschakel- 

apparatuur bij nodig, evenals bij de witte super hogedruk kwiklamp (die volgens de ervaring 

van de heer Huisenga betere resultaten oplevert dan de gewone menglichtlamp). — Lpk. 

Corrigenda. Pagina 80, regel 21 van onderen: de voornaam van de auteur is Iosif. 

Regel 20 van onderen: Klaussatleria moet zijn: Klaussattleria. 
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Een aantasting van hyacintebollen in de holkamer 

door Frankliniella schultzei Trybom 

(An infestation of hyacinthbulbs in the propagating room by Frankliniella 

schultzei Trybom) 

door 

W. P. MANTEL1) 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), Wagenin gen 

Hyacintebollen kunnen op twee manieren vegetatief vermeerderd worden, ni. 

door hollen of snijden. Daartoe worden de bollen van de bolbodem ontdaan 

(hollen), of er worden drie door het middelpunt lopende diepe sneden in de bol¬ 

bodem aangebracht (snijden). Op de in de bollen gemaakte wonden ontwikkelen 

zich dochterbolletjes waaruit, afhankelijk van de gebruikte methode, na 3 of 4 jaar 

leverbare bollen verkregen worden. Bollen, die op de bovengenoemde wijze 

behandeld zijn, worden tot het uitplanten in een z.g. holkamer bewaard. Voor 

bijzonderheden betreffende de behandeling van deze bollen in de holkamer wordt 

verwezen naar Krabbendam (1962). 

Een infectie van de bollen in de holkamer door Thrips tabaci Lind. f. pulla 

Uzel veroorzaakt, was reeds meerdere malen waargenomen (Franssen & Mantel, 

1965). In november 1965 ontvingen wij van de Plantenziektenkundige Dienst te 

Wageningen (van Rossem, et. all. 1968) tripsen ter determinatie, die op voor 

vegetatieve vermeerdering bestemde hyacintebollen een ziektebeeld verwekten, 

dat identiek was aan het door T. tabaci f. pulla veroorzaakte. 

Deze tripsen bleken bij nadere determinatie echter tot de soort Frankliniella 

schultzei Trybom te behoren. Deze soort is door Trybom in 1910 beschreven 

onder de naam Physopus schultzei aan de hand van exemplaren, die in Zuid-Afrika 

gevangen waren. Volwassen dieren en larven werden gevonden op Augea capensis 

Thunb., Mesembrianthemum paxianum Schltr. u. Diels, M. junceum How, M. 

gymnocladum Schltr. u. Diels., Tripteris crassifolia O. Hoffm. en Didelta tomen- 

tosum Less. In de literatuur wordt F. schultzei vermeld uit Afrika, Australië, 

Nieuw-Guinea, de Filippijnen, Zuid-Amerika en Engeland. F. schultzei werd tot 

nu toe in Nederland slechts in de holkamer op geholde of gesneden hyacintebollen 

aangetroffen. Andere voedselplanten dan geholde of gesneden hyacintebollen zijn 

ons uit Nederland nog niet bekend. 

Volledig uitgekleurde volwassen exemplaren van F. schultzei (fig. 1 en 2) zijn 

bruin van kleur en duidelijk donkerder dan T. tabaci f. pulla. De larven, alsmede 

de voorpoppen en poppen zijn geel. In tegenstelling tot T. tabaci f. pulla, die zich 

parthenogenetisch voortplant, vindt bij F. schultzei waarschijnlijk geslachtelijke 

voortplanting plaats. Over de getalsverhouding van de mannetjes en de wijfjes 

deelt Trybom (I9IO) mede: ,,Die Männchen des Physopus schultzei, von welcher 

Art ich 8789 Imagines und 857 Larven examiniert habe, machten 30 Prozent von 

der ganzen Anzahl der Imagines aus”. Deze verhouding stemt overeen met de 

1) Dedicated to Prof. Dr. H. Priesner in commemoration of his 75th birthday. 
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3 
Frankliniella schultzei Trybom. 1. $ ; 2. $ ; 3. rechts: gezonde bol, midden: laat aangetaste 

bol, links: vroeg aangetaste bol. De infectie is vermoedelijk tot stand gekomen door in de 
holkamer binnengedrongen tripsen. 

Right: healthy bulb, centre: late infected bulb, left: early infected bulb. The bulbs are 

infected in the propagating room, probably by invading thrips. 
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getalsverhouding van de volwassen dieren die op hyacintebollen verzameld werden. 

Uit oriënterende proeven is gebleken, dat geholde bollen reeds één dag na het 

hollen door de tripsen geïnfecteerd kunnen worden; dergelijke bollen vormen dan 

zo goed als geen dochterbolletjes meer. De ontwikkelingsduur van ei tot ei duurde 

bij F. schnitzel bij 20° C ongeveer 30 dagen. 

Evenals bij T. tabaci f. pulla bevinden de volwassen dieren en de jeugdstadia 

van F. schnitzel zich meestal op de rokken van de hyacintebol; ten gevolge van het 

zuigen door de tripsen en hun larven vertoont het weefsel van de bolrokken zilver¬ 

achtige plekjes met daaromheen een bruine verkleuring. Dit verschijnsel kan ook 

waargenomen worden op de dochterbolletjes van gesneden bollen (fig. 3, midden). 

Bollen die in een vroeg ontwikkelingsstadium worden aangetast, vormen vrijwel 

geen dochterbolletjes meer (fig. 3, links). In een later ontwikkelingsstadium 

aangetaste hyacintebollen hebben meestal reeds een aantal dochterbolletjes gevormd 

(fig. 3, midden) ; deze ontwikkelen zich na de infectie echter meestal niet verder; 

zij rotten na het uitplanten weg of ontwikkelen zich niet tot normale planten. 

Zwaar aangetaste bollen zijn lichter in gewicht, droger en voelen slapper aan dan 

gezonde; bovendien zijn de aangetaste moederbol en de dochterbolletjes donkerder 

van kleur dan niet aangetaste. De infectie in de holkamer gaat waarschijnlijk uit 

van enkele dieren, die door de ventilatieopeningen binnen kunnen dringen. Deze 

vormen „haarden”, die zich in de holkamer meestal van boven naar beneden uit¬ 

breiden. De tripsen kunnen zich met luchtstromingen door de gehele holkamer 

verspreiden, waardoor nieuwe „haarden” gevormd kunnen worden. 

Bollen, die door beide bovengenoemde tripssoorten in de holkamer worden 

aangetast, kunnen meestal als verloren beschouwd worden. Voor de kweker is het 

verlies aan vermeerderingsmateriaal pas later duidelijk merkbaar, daar dan als 

gevolg van de aantasting de produktie van leverbare bollen onderbroken wordt. 

Daar de infectie steeds in de holkamer optreedt, is het gewenst deze zodanig te 

construeren dat er geen tripsen kunnen binnendringen. Verder wordt aangeraden 

de bollen in de holkamer regelmatig te controleren. Aangetaste partijen dienen uit 

de holkamer verwijderd en vernietigd te worden. In de praktijk past men soms als 

preventief bestrijdingsmiddel blauwzuurgas toe. 
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Summary 

In The Netherlands hyacinthbulbs are propagated vegetatively. These bulbs, 

the basal parts of which have been removed or deeply incised to induce the 

production of young bulbs (called daughter-bulbs), are stored in a room with 

conditioned temperatures and humidities (called propagating room). 
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In 1965 Franssen & Mantel described the damage caused by Thrips tabaci 

Lind. f. pulla Uzel in propagating rooms to hyacinthbulbs used for vegetative 

propagation. The same damage to the bulbs is done when they are infected by 

Frankliniella schultzei Trybom. The bulbs are infected only in the propagating 

rooms. These rooms should be inspected regularly and infected bulbs should be 

removed and destroyed; in practice fumigation with HCN is recommended as a 

preventive control measure. 
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Korte coleopterologische Notities VIII 
door 

P. J. BRAKMAN 
(met medewerking van Chr. J. M. Berger en P. Poot) 

De namen der vinders zijn als volgt afgekort: Be. (Chr. J. M. Berger); Br. 

(P. J. Brakman); Po. (P. Poot). Bovendien is in dit artikel de afkorting L.C. 

gebruikt voor de ,,Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied”, 

Amsterdam, 1966. 

Thalassophilus longicornis Strm., faun. nov. spec. (L.C. 136a). Eijsden, 

23.VII.1950, een $ aan de oever van de Maas (Be.). Volgens Derenne (1957) 

in België aan de oevers van rivieren en moerassen en tussen aanspoelsel. Hij noemt 

verschillende vindplaatsen uit Hoog-België, waaronder Luik, dat slechts 15 km 

van de Nederlandse vindplaats verwijderd is. 

Agonum dahli Prdh. (L.C. 326). Epen, Wijlre, Schin op Geul, XII.1966- 

11.1967, 13 exemplaren uit overstromings-aanspoelsel van de Geul gezeefd (Be., 

Br., Po.). Everts kende met zekerheid slechts één exemplaar uit ons land, in de 

vorige eeuw bij Hoek van Holland gevangen. 

Crenitis punctatostriata Letzn. Hertogenwald bij Eupen (België), 22.VI.1967, 

een exemplaar (Br.). Horion (1949) betwijfelde het voorkomen in België. Uit 

ons land is deze tyrfobionte soort nog steeds niet bekend. 

Galops neglectus Kr. (L.C. 674). Bernden, V.1967, een $ ; Meerssen, X.1967, 

in enig aantal aan een dood konijn gevangen, tezamen met C. grandicollis Er., 

C. kirbyi Spence, C. tri slis Panz. en C. westi Krog. Van deze veelal met C. kirbyi 

verwisselde soort was slechts één exemplaar bekend van Cadier en Keer. 

Scaphosoma balcanicum Tam., faun. nov. spec. (L.C. 826a). Winterswijk, 

7.V.1966, in aantal op de onderzijde van een liggende, sterk beschimmelde eike- 

stam (Be., Br.). De determinatie werd geverifieerd door de specialist der Scaphi- 
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diidae, de heer Löbl. De soort gelijkt sterk op S. subalpinum Rtt. Voor onder¬ 

scheiding en verspreiding zie Horion (1965). 

Phloeonomus monilicornis Gyll., faun. nov. spec. (L.C. 884a). Vijlen, III.- 

1967, drie exemplaren onder de schors van een liggende douglas-stam, die sterk 

was aangetast door de Scolytide Dryocoetes autographus Ratz.; Epen (het Bovenste 

Bos), 17.XII.1967, drie exemplaren onder schors van sparrestobben (Be., Br., 

Po.). 

Trogophloeus heidenreichi Ben., faun. nov. spec. (L.C. 923a). Bunde, 24.VL- 

1965 en 21.III.1967, 14 exemplaren op de oever van de Geul (Be., Br., Po.). 

Een aan T. impressus Boisd. verwante soort, die met de tabel van Lohse (1964) 

onderscheiden kan worden. 

Stenus subdepressus Muls. & Rey, faun. nov. spec. (L.C. 1009a). Wintelre - 

N.B., lO.VIII.i967, een $ aan de oever van een ven (Po.). Deze soort is ook in 

het buitenland in heidegebieden gevonden (Horion, 1963). De onderscheiding 

van S. melanarius Steph. is met zekerheid alleen mogelijk aan het $ genitaal- 

apparaat. 

Quedius umbrinus Er. (L.C. 1281). Schin op Geul, 1-111.1967, in enig aantal 

uit overstromings-aanspoelsel van de Geul (Be., Br., Po.); Elsloo, 4.V.1967, twee 

exemplaren uit mos aan een bronnetje (Br.). Uit ons land was slechts één exem¬ 

plaar bekend uit Maastricht. 

Quedius boopoides Munst., faun. nov. spec. (L.C. 1294a). Epen, 11.1967, een 

$ uit overstromings-aanspoelsel van de Geul (Br.). Deze soort is van de verwan¬ 

ten alleen te onderscheiden door onderzoek van het $ genitaalapparaat. Zie 

Lohse (1964). 

Gyrophaena williamsi Strand, faun. nov. spec. (L.C. 1397a). Maastricht (Enci- 

bos), IX-X.I967, in aantal tussen de lamellen van de op dennestobben groeiende 

paddestoel Tricholoma rutilans Schff. (Be., Br., Po.). In Oldenburg werd de 

soort door Kerstens eveneens uitsluitend op deze paddestoel gevonden (Horion, 

1967). 

Callicerus rigidicornis Er. (L.C. 1453). ’t Root (Cadier en Keer), 9.V.1966, 

een $ in een verlaten kalkgroeve (Po.). Everts kende uit ons land slechts drie 

exemplaren uit Valkenburg. 

Atheta (Aloconota) planifrons Wat., faun. nov. spec. (L.C. 1473). Zuid-Sloe, 

25.VII.i965, een paartje onder aanspoelsel (Br.). Een revisie van het materiaal 

van A. debilicornis Er. uit de collectie-Everts leverde nog een exemplaar van 

planifrons uit Arnhem op. De rest van dit materiaal behoorde tot andere soorten, 

zodat A. debilicornis voor onze fauna geschrapt moet worden. Een mooie tabel 

voor het subgenus Aloconota Thms. werd gepubliceerd door Benick (1954). 

Atheta (Hygroecia) ripicola Hans., faun. nov. spec. (L.C. 1489a). Bunde, 

28.VI.i963, een exemplaar (Po.); Urmond, VIII.1966, in groot aantal aan de 

oever van de Maas (Be., Br., Po.). Voor de determinatie werd gebruik gemaakt 

van de nog steeds onovertroffen monografie van het subgenus Hygroecia, gele¬ 

verd door Brundin (1942). 

Atheta (Hygroecia) nannion Joy (L.C. 1490a). Door van Heijnsbergen 

(1967) werd een exemplaar van deze soort uit Amsterdam gemeld. 

Aleuonota gracilenta Er. (jplendens Kr.), (L.C. 1597). Wittern, 17.VI. 1962, 
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een exemplaar (Po.). Everts kende slechts één exemplaar uit ons land van Hil¬ 
versum. 

Ocalea concolor Kiesw. (L.C. 1639). Schin op Geul, 1.1967, twee exemplaren 

uit overstromings-aanspoelsel van de Geul gezeefd (Br., Po.). De soort was uit 

ons land slechts in twee exemplaren bekend, van Houthem en Severen. 

Euryalea decumana Er. (L.C. 1649). Schin op Geul, XII. 1966-1.1967, in klein 

aantal uit overstromings-aanspoelsel van de Geul gezeefd (Be., Br., Po.). De 

soort was alleen uit Zuid-Holland bekend van de oevers van duinplassen en van 

de Maasoevers. 

Oxypoda recondita Kr., faun. nov. spec. (L.C. 1664a). Helenaveen, III. 1966 

en 11.1967, in groot aantal uit de molm van een holle eik (Be.). 
Aleochara major Fairm. (L.C. 1713). Bernden, 10.IX.1966, een exemplaar 

(Po.). Everts kende uit ons land slechts één exemplaar van Valkenburg, uit het 

hol van een waterrat. 

Malachius vulneratus Ab. (L.C. 1895). De naam moet blijkens een publicatie 

van Evers (1967) gewijzigd worden in M. strangulatus Ab. 

Hypocoelus procerulus Mnnh. (L.C. 2002). Het door van der Wiel (1962) 

vermelde exemplaar van Cadier en Keer (in co11.-Be.) bleek ons, na raadpleging 

van de nieuwe determinatietabel voor dit genus door Lohse (1956), welke berust 

op een revisie door de Zweedse coleopteroloog Th. Palm, te behoren tot de voor 

ons land nieuwe soort Hypocoelus olexai Palm. Dit exemplaar, dat gevonden 

werd in dood hout, is tot op heden het enige bekende uit ons land. H. procerulus 

moet derhalve voor onze fauna geschrapt worden en is in ons land ook niet te 

verwachten. In L.C. kan no. 2002 overgedragen worden op H. olexai. 

Hypocoelus cariniceps Rtt, faun. nov. spec. (L.C. 2002a). Maastricht, 15.IV.- 

1966, twee exemplaren. Beide exemplaren werden door Br. Virgilius gekweekt 

uit dood meidoornhout van de St. Pietersberg. De soort is ook uit het Rijnland 

bekend (Horion, 1965). 

Meligethes solidus Kug. (L.C. 2145). St. Pietersberg, VI-VII.1967, in groot 

aantal in de bloemen van Helianthemum nummularium L. (Be., Br., Po.). 
Everts bezat slechts twee exemplaren van deze soort uit Maastricht en Valken¬ 

burg. De soort is gebonden aan het gestippeld zonneroosje, welke plant in ons 

land alleen nog op de St. Pietersberg voorkomt en daar zeer bedreigd wordt door 

veelvuldige vertreding. 

Meligethes sulcatus Bris., faun. nov. spec. (L.C. 2159a). ’t Root (Cadier en 

Keer), 9.V.1966, een $ ; Wahlwiller (gern. Wittern), IV-V.1967, in aantal op 

Lamium album L. (Be., Br., Po.). Deze soort was met de oudere literatuur moei¬ 

lijk op naam te brengen en is in ons land waarschijnlijk wel over het hoofd gezien. 

De nieuwe Meligethes-bewerking van Spornraft (1967) maakt zekere determi¬ 

natie van deze moeilijke groep van dieren thans mogelijk. 

Paramecosoma melanocephalum Hbst. (L.C. 2285). Deze uit ons land weinig 

bekende soort werd in groot aantal gezeefd uit overstromings-aanspoelsel van de 

Geul (Epen, Wijlre, Schin op Geul), van XII.1966-111.1967 (Be., Br., Po.). 

Atomaria impressa Er. (L.C. 2324). In klein aantal gezeefd uit overstromings- 

aanspoelsel van de Geul (Schin op Geul, Meerssen), II-III. 1967 (Be., Br., Po.). 
Er was uit ons land slechts één exemplaar van Houthem bekend. 
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Atomaria ornata Heer (L.C. 2340). Vlodrop, 15.X.1966, twee exemplaren ge¬ 

klopt uit gebundelde dennetakken (Po.). Er was uit ons land slechts één exem¬ 

plaar uit Norg bekend. 

Scymnus rufipes F. (L.C. 2478). Blijkens een publicatie van Fürsch (1966) 
moet deze naam veranderd worden in S. mimulus Capra & Fürsch. S. rufipes is 

een mediterrane soort. 

Scymnus limonii Donisth., faun. nov. spec. (L.C. 2486a). Borssele (de Kaloot), 

IV. 1940, een exemplaar (Br.); Oostvoorne, VI.1961, een exemplaar (M. Roos¬ 
ma); Cadzand, 30.IV. 1966, 12 exemplaren (Br.). Alle dieren werden gedeter¬ 

mineerd door de Coccinelliden-specialist H. Fürsch. De soort is zeer nauw ver¬ 

want aan S. redtenbacheri Muls. en is daarvan met enige moeite te onderscheiden 

aan de habitus en de kleur der femora. De $ genitalen zijn nauwelijks verschil¬ 

lend. In zijn nieuwe bewerking der Scymnini schrijft Fürsch (1967) dat limonii 

wellicht een ecologisch ras van redtenbacheri is (limonii op zilte terreinen aan de 

kust aan de wortels van Limonium vulgare Mill., redtenbacheri in andere vochtige 

biotopen). Maar bij mijn vangst van Cadzand, gezeefd uit aanspoelsel van het 

Zwin, bevond zich ook een exemplaar van redtenbacheri, zodat beide soorten 

blijkbaar ook wel tezamen kunnen voorkomen. 

Entypus Redt. Blijkens een publicatie van Lohse (1966) is deze naam geprae- 

occupeerd. Het genus moet daarom thans Sulcacis Dury genoemd worden. 

Anthicus sellatus Panz. (L.C. 2629). Drunen, 2.VII.1961, een exemplaar ge¬ 

sleept langs het kanaal (Po.). Uit ons land was slechts één exemplaar van Ritthem 

(Z.) bekend. 

Mordellistena pygmaeola Erm., faun. nov. spec. (L.C. 2652a). Colmond, 

VI. 1964, 1965 en 1966, negen exemplaren op de warme kalkhelling van de 

Wrakelberg (Be.). De soort werd door de heer K. Ermisch uit ons materiaal 

gerevideerd. Zie Ermisch (1956). 
Mordellistena hollandica Erm., faun. nov. spec. (L.C. 2654a). St. Odiliënberg, 

VII. 1962, een $ ; Colmond, 18.VII.1965, een exemplaar; Vijlen, VI.1964, 

een exemplaar (Be.). Zie Ermisch (1966). 

Mordellistena ferruginipes Erm., faun. nov. spec. (L.C. 2657a). Eindhoven, 

V. 1954, een $ (Be.). Tot dusverre is dit het enige bekende exemplaar gebleven. 

Zie Ermisch (1966). 
Mordellistena nanuloides Erm., faun. nov. spec. (L.C. 2658a). De door mij 

in de veertiger jaren talrijk op Artemisia maritima L. in het Zuid-Sloe aangetrof¬ 

fen Mordellistena-soort werd kortgeleden als M. acuticollis Schilsky aan onze 

lijst toegevoegd (Brakman, 1966). Ook een exemplaar uit Geulhem, waar boven¬ 

genoemde plant natuurlijk ontbreekt, werd tot deze soort gerekend. Uit een nader 

onderzoek van de Mordelliden-specialist K. Ermisch blijkt, dat het Zeeuwse ma¬ 

teriaal tot een nog niet beschreven soort behoort, die de naam nanuloides kreeg. 

Zie Ermisch (1967). 

Hypulus quercinus Quens., faun. nov. spec. (L.C. 2686a). Vijlen, eind IV- 

begin V.1967, in aantal uit dode eikestobben (Be., Br., Po.). De soort bewoont 

alleen de stobben in de donkerste, meest beschaduwde gedeelten van het bos. De 

larve werd eveneens aangetroffen, zij leeft op de grens van het necrotische en het 

nog volkomen harde hout. Deze fraaie soort is uit vele Westeuropese landen, 
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behalve België, bekend (Horion, 1956). Uit meegenomen hout dat uitsluitend de 

larve van deze soort bevatte, werd de Ichneumonide Odontocolon spinipes Grav. 

(Odontomerus r.) gekweekt (det. C. J. Zwakhals). 

Haltica lythri Aubé, faun. nov. spec. (L.C. 3134a). Epen (Cottessen), IX.1967, 

in groot aantal op enkele Epilobium-soorten in een moerasgebiedje (Be., Br., 

Po.). De soort zal in de diverse collecties wel verscholen zitten onder H. aenescens 

Wse. en is daarvan met zekerheid eigenlijk alleen door onderzoek van het $ 

genitaalapparaat te onderscheiden. Een aanknopingspunt geven de voedselplanten: 

aenescens op Betula, lythri op Epilobium. 

Haltica carinthiaca Wse., faun. nov. spec. (L.C. 3140). Nisse (Z.), 18.VIL- 

1955, twee $ $ (Br.); bovendien werden op dezelfde vindplaats nog 4 $ $ 

gevonden die waarschijnlijk eveneens tot deze soort behoren. De dieren werden 

gedetermineerd door de Halticinen-specialist K. H. Mohr, ter gelegenheid van een 

revisie van het LLz///V^-materiaal uit de collecties Be., Br. en Po. Nadere gegevens 

over de verspreiding van deze interessante soort geeft KRaL (1966). Een zekere 

determinatie van de meeste ELaltica-soorten is tegenwoordig niet meer mogelijk 

zonder onderzoek van het $ genitaalapparaat. Een bezwaar daarvan is dat de $ $ 

als ondetermineerbaar terzijde moeten worden gezet, maar bovendien dat bij 

sommige soorten van dit genus de $ $ sterk in aantal domineren. Het vinden 

van één $ op 50 $ $ is geen uitzondering. Een moderne Haltica-tabel heeft 

Mohr (1966) geleverd. 

Chaetocnema heikertingeri Ljub., faun. nov. spec. (L.C. 3163). Eindhoven, 

24.11.1952 en V.1955, twee $ $ ; Soest, 2.VIII.1941, een $ (Be.). Deze aan 

C. concinna Mrsh. zeer verwante soort werd eveneens door de heer Mohr uit ons 

materiaal gerevideerd. De $ $ van deze beide soorten zijn nauwelijks te scheiden. 

Zie Mohr (1966). 

Psylliodes weberi Lohse, faun. nov. spec. (L.C. 3184a). Noorbeek, VI-VIII.- 

1965, in klein aantal (Be., Br., Po.); Eijs, IV-VI.1967, in klein aantal (Be., Br.). 

Op beide vindplaatsen werd de soort uitsluitend op Nasturtium officinale R.Br. 

aan een beekoever aangetroffen, tezamen met Drusenatus nasturtii Germ. De soort 

is pas kortgeleden beschreven (Lohse, 1955) en gelijkt sterk op P. napi F. Naast 

verschillen in de vorm van het halsschild (en natuurlijk van het $ genitaalappa¬ 

raat) is er een klein verschil in de kleur van het derde sprietlid: bij napi steeds 

heldergeel, bij weberi min of meer verdonkerd. Het is de vraag of veel van wat in 

de Nederlandse collecties onder napi staat niet tot weberi zal blijken te behoren. 

Bruch us loti Payk. (L.C. 3210). Bocholtz, 4.VI.1967, een exemplaar; St. Pie¬ 

tersberg, 2.VII.1967, in groot aantal op Lathyrus pratensis L. (Be., Br., Po.); 

Nuth, 7.VII.1967, in klein aantal op dezelfde plant in een moerassig gebied 

(Br., Po.). Van deze soort waren slechts enkele exemplaren uit ons land bekend, 

eveneens uit Zuid-Limburg. 

Bruchus affinis Fröl., faun. nov. spec. (L.C. 3212a). Epen, 10.VI.1963 en 

V-VI.1966, zeven exemplaren op Lathyrus sylvestris L. aan de rand van het Bo¬ 

venste Bos (Be., Po.). De soort werd op dezelfde plant in zeer groot aantal 

gevonden op de kalkhellingen bij Ternaaien (België), 9.VII.1967 (Br.). 

Bruchidius unicolor Ol. (L.C. 3215). St. Pietersberg, VI-VII.1967, in groot 

aantal in de bloemen van Helianthemum nummularium L. (Be., Br., Po.). Deze 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.VI. 1968 113 

soort werd slechts eenmaal eerder in ons land, in de vorige eeuw, eveneens op de 

St. Pietersberg gevonden. 

Bagous subcarinatus Gyll., faun. nov. spec. (L.C 3392a). Bergen-N.H., 

20.VI.1942, een exemplaar; Moerdijk, 4.VI.1966, een exemplaar (Br.). Het exem¬ 

plaar uit Bergen werd destijd door Uyttenboogaart gedetermineerd als B. lon- 

gitarsis Thms., doch blijkbaar was hem toen niet bekend de publicatie van Neres- 

heimer & Wagner (1930), waarin beide soorten reeds duidelijk, met goede 

tekeningen gescheiden werden. Een moderne Bagous-revisie, met uitstekende 

detailtekeningen, werd gepubliceerd door Dieckmann (1964). 

Ceuthorrhynchidius barnevillei Gren., faun. nov. spec. (L.C. 3449a). Bemelen, 

10.VII.1967, een $ op de bekende kalkgrashelling (Po.). Een goede beschrijving 

met mooie afbeelding geeft Hoffmann (1954). De soort was uit vele plaatsen 

in Duitsland, o.a. uit het Rijnland bekend (Horion, 1951). 

Apion origani Plan., faun. nov. spec. (L.C. 3704a). Colmond, Bemelen, Schin 

op Geul, VII-IX.1967, in aantal op Origanum vulgare L. (Be., Br., Po.). Deze 

monofaag aan Origanum levende soort, in verschijningsvorm het midden houdend 

tussen A. vicinum Kirby en A. atomarium Kirby, was tot voor kort alleen uit 

Frankrijk bekend en komt daar vooral op droge kalkrijke gronden voor (Hoff¬ 

mann, 1958). Inmiddels is zij ook op vele plaatsen in het Rijnland gevonden 

(Lucht, 1965). 

Zusammenfassung 

Faunistische, systematische und ökologische Käfernotizen. Neu für die hollän¬ 

dische Fauna werden verzeichnet: Thalassophilus longicornis Strm., Scaphosoma 

balcanicum Tarn., Phloeonomus monilicornis Gyll., Trogophloeus heidenreichi 

Ben., Stenns subdepressus Muls. & Rey, Quedius boopoides Munst, Gyrophaena 

williamsi Strand, Atheta planifrons Wat., Atheta ripicola Hans., Oxypoda recon- 

dita Kr., Hypocoelus olexai Palm, Hypocoelus cariniceps Rtt., Meligethes sulcatus 

Bris., Scymnus limonii Donisth., Mordellistena pygmaeola Erm., M. hollandica 

Erm., M. ferruginipes Erm., M. nanuloides Erm., Hypulus quercinus Quens., 

Haltica lyt'hri Aubé, Haltica carinthiaca Wse., Chaetocnema heikertingeri Ljub., 

Psylliodes weberi Lohse, Bruchus affinis FröL, Bagous subcarinatus Gyll., Ceuthor¬ 

rhynchidius barnevillei Gren. und Apion origani Plan. 

Für unsere Fauna müssen gestrichen werden Atheta debilicornis Er. und Hypo¬ 

coelus procerulus Mnnh. 

Gyrophaena williamsi Strand wurde bei Maastricht ausschliesslich auf dem 

Blätterpilz Tricholoma rutilans Schff. gefunden. Aus Meeresanspülicht bei Cad- 

zand (holl. Flandern) wurde sowohl Scymnus limonii Donisth. (12 Ex.) als 

Scymnus redtenbacheri Muls. (1 Ex.) gesiebt. In Südlimburg wurde im beschat¬ 

teten Walde in Eichenstubben in großer Zahl Hypulus quercinus Quens. fest¬ 

gestellt. 

Für Bestimmungshilfe dankt der Autor den Spezialisten K. Ermisch (Leipzig), 

Dr. H. Fürsch (München), I. Löbl (Bratislava) und K. H. Mohr (Halle- 

Saale) herzlich. 
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Raphidiidae (Insecta, Neuroptera) 
von 

HORST ASPÖCK und ULRIKE ASPÖCK 

154. Beitrag der Serie „Ergebnisse der zoologischen Forschungen von 

Dr. Z. Kaszab in der Mongolei”. 

(Hygiene-Institut der Universität Wien. Vorstand: Prof. Dr. H. Flamm) 

Während der Drucklegung unserer Arbeit über die Raphidiiden der Mongolisch- 

Deutschen Biologischen Expeditionen (AspöCk und Aspöck 1967b) übersandte 

uns Herr Dr. Z. Kaszab (Budapest) die von ihm im Jahre 1966 in der Mongolei 

auf gesammelten Raphidiiden zur Bearbeitung. Das Material umfaßt 55 Individuen, 

die sich auf 2 Spezies des Genus Agulla Navas verteilen. Eine der beiden Arten ist 

neu für die Wissenschaft und wird in der vorliegenden Veröffentlichung als 

Agulla kaszahi n.sp. beschrieben.1 2) Die andere Art, Agulla altaica Asp. et Asp., 

war bereits in dem von den Mong.-Dt. Biol. Exp. aufgesammelten Material ent¬ 

halten. Die von Dr. Kaszab gesammelten Tiere konnten in der Beschreibung von 

A. altaica noch anhangsweise erwähnt und als Paratypen signiert werden; auf 

weitere, sich nunmehr ergebende Einzelheiten wird im Folgenden eingegangen. 

Für die Möglichkeit, dieses interessante und wertvolle Material, durch das die 

Kenntnis der Raphidiiden der Mongolei wesentlich erweitert wird, zu studieren, 

sei Herrn Dr. Kaszab auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Agulla kaszabi n.sp. 

(Vorläufige Beschrei¬ 

bung), Aspöck und 

Aspöck 1967a. 

Vorliegendes Mate¬ 

rial: 17 $ 3,20 $■$ 

(Holotypus, Allotypus, 

Paratypen) ; Mongolei, 

Chovd aimak, Mon¬ 

gol. Altai-Gebirge, Ul- 

jasutajn gol, 45 km 

NNO von Somon Bul- 

gan, 1400 m, 6.VIL- 

1966 (Nr. 636 und 

637). Holotypus ( $ ) 

und Allotypus ( $ ) 

in der Zoologischen 

Abteilung des Ungarischen Naturwiss. Mus. in Budapest, Paratypen teils ebendort 

teils in coli.-Aspöck. 

1) Eine vorläufige Beschreibung dieser neuen Spezies erfolgte bereits bei Aspöck und 

Aspöck 1967a. 
2) Wir freuen uns, die neue Art Herrn Dr. Z. Kaszab dedizieren zu dürfen. 

Agulla kaszabi, nov. spec.2) 

Abb. 1. Agulla kaszabi n.sp., rechter Vorder- und Hinterflügel. 
(Foto Dr. P. Weish). 
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Abb. 2, 3. Agulla kaszabi n.sp. 2. $.3.: Genitalsegmente, lateral; b: ditto, ventral; c: Hypan- 
drium internum, ventral (links) und lateral (rechts), exp .= 9. Koxopoditen, hva ■== Hypo- 

valva, st = Stylus, x — 11. Sternit(?). 3. 2. a: 7. Sternit, ventral; b: Genitalsegmente, 

lateral, gl = Gonapophyses laterales, gp = Gonapophyses posteriores. Abb. 4. Agulla altaica 

Asp. et Asp., 2. a: 7. Sternit, ventral; b: Genitalsegmente, lateral. Abb. 5. Schema des 

Sklerotisationsmusters des 8. Tergits der 2 2 der harmandi-Gruppe. a: A. harmandi Nav.; 
b: A. kaszabi n.sp.; c: A. sororcida Asp. et Asp.; d: A. altaica Asp. et Asp. 
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Eine mittelgroße, helle Art mit gelbem, von einer Querader durchgezogenem 

Pterostigma. 

Holotypus ( $ ): Länge des Vorderflügels 7,5 mm, des Hinterflügels 6,8 mm. 

Klypeus basal schwarzbraun, apikal gelbbraun; Labrum braun; Antennen schwarz¬ 

braun, nur im basalen Drittel etwas heller. Flügelgeäder siehe Abb. l.i) Genitalseg¬ 

mente siehe Abb. 2. Tergit und Sternit des 9. Segments miteinander verschmolzen. 

9. Koxopoditen im Bereich des Stylus-Ansatzes mit nur kurzer, undeutlicher und 

schwacher Verstärkungsleiste; apikaler Teil der 9. Koxopoditen fingerförmig ver¬ 

längert, mächtig entwickelt, gegen den stumpfen Apex hin allmählich schmäler wer¬ 

dend. Styli kurz, stark gekrümmt. Hypoval va groß und sehr lang, im mittleren Teil 

die breiteste Stelle erreichend, gegen den gerundeten Apex hin wiederum schmäler 

werdend. Parameren fehlen. Hypandrium internum (10. Sternit) siehe Abb. 2c. 
T10 + n klein, im zephalen Teil sehr schwach skierotisiert. Zwischen den 9. 
Koxopoditen liegt in der Höhe der Styli eine paarige, zwei kleine, skierotisierte 

Platten bildende Struktur, die vermutlich den modifizierten 11. Sternit darstellt. 

Allotypus ( $ ): Länge des Vorderflügels 8,1 mm, des Hinterflügels 7,3 mm. 

In allen wesentlichen Merkmalen des Kopfes und der Flügel mit dem Holotypus 

übereinstimmend. Genitalsegmente siehe Abb. 3. 7. Sternit nach kaudal nur leicht 

ausgebuchtet, am kaudalen Rand mit heller, schwach skierotisierter Zone. Der 

zephale, stärker skierotisierte Teil des 8. Tergites weist in Höhe des Spirakulums 

eine deutliche Ausbuchtung auf. 8. Sternit nicht als skierotisierte Struktur abgrenz- 

bar. 9. Tergit in der zephalen Randzone auffallend stärker skierotisiert als im 

übrigen Teil. Länge des Ovipositors 4,9 mm. 

Die Paratypen stimmen in allen eidonomischen und genitalmorphologischen 

Merkmalen mit dem Holotypus bzw. dem Allotypus völlig überein. Die Vorder¬ 

flügellängen variieren beim $ von 6,9 mm bis 7,9 mm, beim i $ von 7,5 mm bis 

8,7 mm; die Ovipositorlänge variiert von 4,8 mm bis 5,1 mm. 

Systematische Stellung: Agulla kaszabi n.sp. gehört der harmandi-Gruppe des 

Genus an, wobei auf Grund genital-morphologischer Merkmale zu A. sororcula 

Asp. et Asp. und A. altaica Asp. et Asp. nähere phyletische Beziehung besteht als 

zu A. harmandi Nav. (vgl. auch Diskussion). 

Ökologie: Sämtliche Individuen wurden im Bereich sehr steiler, felsiger, vege¬ 

tationsarmer Berghänge von einer gelb blühenden Caragana sp. (Leguminosae) 

gestreift. 

Agulla altaica Aspöck et Aspöck 

Agulla altaica Aspöck et Aspöck 1966 (Vorläufige Beschreibung); Aspöck 

und Aspöck 1967b). 

Vorliegendes Material: 2 $ $ , 1 $ ; Mongolei, Chovd aimak, Paß zwischen 

Zargalant chajrchan und Ömnö chajrchan-Gebirge, 4—12 km vor Naranbulag, 

1800 m, 12.VII.1966, von gelb blühender Caragana sp. (Nr. 677). 6 $ $, 9 

$ ■ $ ; Mongolei, Chovd aimak, Mongol. Altai-Gebirge, ca 45 km südl. von Somon 

Manchan, 2100 m, 9.VII.1966, von gelb blühender Caragana sp. (Nr. 657). 

1) Herrn Dr. P. Weish (Wien) sind wir für die Anfertigung der fotografischen Aufnahmen 

zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 
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Diese in der Beschreibung von A. altaica als Paratypen signierten Individuel 

befinden sich teils in der Zoologischen Abteilung des Ungarischen Naturwissen 

schaftlichen Museums in Budapest teils in coIL-Aspöck. 

Die nunmehr vor¬ 

liegenden $ $ von 2 

weiteren Fundorten 

haben uns veranlaßt, 

erneut nach Merkma¬ 

len zu suchen, die die 

Trennung der Art von 

A. sororcula (und nun 

auch von A. kaszabi) 

auch im weiblichen 

Geschlecht gestatten. 

In der Tat ließen sich 

gewisse Unterschiede 

im Sklerotisationsmus- 

muster des 8. Tergits 

finden. Abb. 4 stellt Abb. 6. Agulla altaica Asp. et Asp., rechter Vorder- und Hinter¬ 

ein Individuum von A. flügel. 

altaica mit typisch aus- (Foto Dr. P. Weish) 

gebildetem 8. Tergit dar. Der stärker skierotisierte Teil bildet eine in Höhe des 

Spirakulums liegende, nach zephal gerichtete Ausbuchtung und ist ventral breit, 

db halbkreisbogenförmig begrenzt. Die Unterscheidung der Spezies wird in der 

Diskussion behandelt. 

Diskussion 

Aus der Mongolei sind nunmehr mit Sicherheit drei Raphidiiden-Spezies be¬ 

kannt: Agulla sororcula Asp. et Asp., Agulla altaica Asp. et Asp. und Agulla 

kaszabi Asp. et Asp. — Diese 3 Arten sind mit der bisher nur aus Japan bekann¬ 

ten Agulla harmandi Nav. verwandt und bilden mit ihr zusammen innerhalb der 

Gattung eine gut definierte Arten-Gruppe, die von allen nearktischen und den 

übrigen paläarktischen Spezies klar abgegrenzt ist. Die Differenzierung der 4 

Arten kann naturgemäß am leichtesten auf Grund der Merkmale des männlichen 

Genitalapparates durchgeführt werden (siehe Abb. 2 der vorliegenden Arbeit und 

Abb. 1, 3, 4 in Aspöck und Aspöck 1967b). Die Unterscheidung der Weib¬ 

chen ist wesentlich schwieriger, weil sich die Charakteristika der Genitalsegmente 

im wesentlichen auf das Sklerotisationsmuster des 8. Tergits beschränken; dazu 

kommt, daß diese Merkmale zum Teil beträchtlich variieren, wenngleich wir in 

keinem Falle eine Überschneidung der Variationsbreiten feststellen konnten. Die 

weiblichen Genitalsegmente von A. sororcula und A. harmandi sind bei Aspöck 

und Aspöck (1967b), die von A. kaszabi und A. altaica in dieser Arbeit abge¬ 

bildet und beschrieben. Abb. 5 veranschaulicht in Form einer schematischen Dar¬ 

stellung des Sklerotisationsmusters des 8. Tergits die spezifischen Merkmale der 

4 Arten. 

A. harmandi unterscheidet sich von den 3 übrigen Arten durch einen großen, 
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schwach skierotisierten Anhang am zephalen Rand des 8. Tergits, der den übrigen 

Arten fehlt. Die Zone stärkster Sklerotisation liegt im vorderen ventralen Teil des 

Tergits. A. kaszabi unterscheidet sich von A. altaica und A. sororcula durch die 

Beschränkung der stärker skierotisierten Zone auf eine im Bereich des zephalen 

Teils des Tergits liegende, ± bandförmige Fläche, die das Spirakulum nicht 

umfaßt. Von A. sororcula unterscheidet sie sich zudem durch die nach zephal 

gerichtete Ausbuchtung des Sklerotisationsbandes in Höhe des Spirakulums. Diese 

Ausbuchtung ist bei A. altaica ebenfalls vorhanden; außer durch dieses Merkmal 

kann A. altaica von A. sororcula durch die ± halbkreisbogenförmig verlaufende 

ventrale Begrenzung der stärker skierotisierten Zone getrennt werden. Bei A. 

sorocula verläuft die ventrale Begrenzungslinie vom Spirakulum schräg zum zepha¬ 

len Rand hin. 

Eine Trennung der Spezies nach Merkmalen des Flügelgeäders erschien — 

abgesehen von A. harmandi, die als einzige Art ein zweifarbiges Pterostigma 

aufweist — nicht möglich. Nach sorgfältigem Vergleich aller vorliegenden Indi¬ 

viduen von A. sororcula, A. altaica und A. kaszabi konnte im Bereich der Ptero- 

stigmalregion des Vorderflügels eine Merkmal-Gruppe gefunden werden, durch 

die — zumindest in typischen Fällen — eine einigermaßen gesicherte Differenzie¬ 

rung durchgeführt werden kann: 

Bei A. sororcula und A. kaszabi (Abb. la bei Asföck und Aspöck 1967b und 

Abb. 1 dieser Arbeit) ist die unter dem Pterostigma liegende Zelle (’’Diskoidal- 

zelle” = DZ) etwa ebenso groß wie die proximal von dieser liegende Zelle 

zwischen Radius und Radiussektor (’’Radialzelle” = RZ). Bei A. altaica (Abb. 6) 

hingegen ist RZ größer als DZ (bei typischen Individuen etwa l]/2 mal so groß). 

Die innere Begrenzung des Pterostigmas nimmt bei A. kaszabi etwa % der Länge 

der DZ ein, bei A. sororcula und A. altaica umfaßt die innere Pterostigmalbegren- 

zung % bis der DZ. Da die DZ bei A. altaica kleiner ist als bei A. sororcula, 

weist demnach A. sororcula ein längeres Pterostigma auf als A. altaica. Es muß 

aber nochmals betont werden, daß diese Merkmale auf Grund ihrer Variations¬ 

breite so verwischt sein können, daß bei Vorliegen von Einzeltieren eine Identifi¬ 

zierung auf Grund des Flügelgeäders nicht durchzuführen ist und auf die Merk¬ 

male der Genitalsegmente zurückgegriffen werden muß.i) 

Alle drei Spezies, A. sororcula, A. altaica und A. kaszabi, sind bisher nur aus 

den westlichen Teilen der Mongolei bekannt. Über die weitere Verbreitung in 

Zentralasien ist ebenso wenig bekannt wie über das Vorkommen von Raphidiiden 

in den noch wenig erforschten östlichen Teilen der Mongolei. 

*) Navas (1915) hat bekanntlich nach einem $ eine Raphidiiden-Spezies aus der Mongolei, 
Raphidia mongolica, beschrieben. Die der (im übrigen völlig insuffizienten) Beschreibung 

beigegebene Zeichnung des Flügelgeäders läßt erkennen, daß RZ größer als DZ ist, kann 

aber im übrigen keiner der 3 mongolischen Agulla-Arten mit Sicherheit zugeordnet werden. 

Laut Navas befindet sich der Typus von Raphidia mongolica im Museum von Petrograd. 
— Herr Prof. Dr. M. Beier (Wien) hat sich auf unser Ersuchen hin liebenswürdigerweise 

diesbezüglich an das Museum von Leningrad gewendet und von Frau Dr. M. M. Loginova 

die Mitteilung erhalten, daß sich im Leningrader Museum keine Raphidiiden-Typen 

befinden. Der Typus von R. mongolica dürfte demnach verloren gegangen sein, womit die 

Art niemals mit Sicherheit zu identifizieren sein wird und daher wohl endgültig zu 
eliminieren ist. 
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Die Ökologie der in der Mongolei vorkommenden Raphiiden ist nahezu gänz¬ 

lich unbekannt. A. alt ai ca und A. kaszabi wurden im Bereich vegetationsarmer 

Felsgebiete an Leguminosen der Gattung Caragana (Erbsenstrauch) festgestellt; 

dies zeigt immerhin, daß die Raphidiiden Zentralasiens hohe Trockenheitsresistenz 

aufweisen und nicht an Koniferen gebunden sind. Daraus darf geschlossen werden, 

daß auch in anderen, vegetationsarmen Gebieten des großen zentralasiatischen 

Raumes Raphidiiden erwartet werden können. 

Zusammenfassung 

Eine neue Art der Gattung Agulla Navas, A. kaszabi n.sp., aus der Mongolei 

wird beschrieben und abgebildet. Die Spezies steht innerhalb des Genus den Arten 

A. harmandi Nav., A. sororcula Asp. et Asp. und A. altaica Asp. et Asp. am 

nächsten. Er werden Merkmale im Sleratisationsmuster des 8. Tergits aufgezeigt, 

die die Trennung der 4 Arten auch im weiblichen Geschlecht ermöglichen. 

Außerdem wird die Möglichkeit der Differenzierung der 4 Arten auf Grund von 

Merkmalen des Flügelgeäders diskutiert. 

Summary 

A new species of the genus Agulla Navas, A. kaszabi n.sp., from Mongolia is 

described. A. kaszabi is closely related to A. harmandi Nav., A. sororcula Asp. et 

Asp. and A. altaica Asp. et Asp. and forms together with these three species a well 

defined group within the genus. Characters in the pattern of the sclerotisation of 

the 8th tergite are listed by which a differentiation of the females of the 4 species 

seems to be possible. Additionally a differentiation based upon characters of the 

wing venation is discussed. 
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Verzoek om medewerking. Naar aanleiding van enige recente publikaties op het gebied 

van het onderzoek naar verschillende seks-lokstoffen van insekten ben ik ongeveer een jaar 

bezig om de lokstof van Lymantria dis par L. te synthetiseren op het laboratorium van de 

R.V.O.—T.N.O. te Rijswijk (Z.H.). 

Ik ben nu zover met het onderzoek gevorderd, dat ik er vrijwel zeker van ben de stof 

zuiver in handen te hebben Om het onderzoek te kunnen afsluiten heb ik echter enkele 

levende mannetjes van dis par nodig. Ik zou het zeer op prijs stellen, als iemand mij daaraan 

of aan enkele levende mannelijke poppen zou kunnen helpen. 

A. M. van Oosten, Van Schuylenburghstraat 30 I, Delft. 
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Drie promoties 

De afgelopen weken promoveerden drie onzer leden, de twee eerste tot Doctor 

in de Wiskunde en Natuurwetenschappen, de derde tot Doctor in de Landbouw¬ 

wetenschappen. 

De eerste was de heer P. H. van Doesburg Jr., die 29 mei aan de Rijksuni¬ 

versiteit te Leiden promoveerde op een proefschrift getiteld: ,,A revision of the 

new world species of Dysdercus Guérin Méneville (Heteroptera, Pyrrhocoridae)”. 

Promotor was Prof. Dr. J. van der Vecht. 

De tweede was de heer C. A. W. Jeekel. Hij promoveerde 5 juni aan de 

Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidde: ,,On the clas¬ 

sification and geographical distribution of the family Paradoxosomatidae (Diplo- 

poda, Polydesmida)”. Promotor was Prof. Dr. H. Engel. 

De derde tenslotte was de heer R. H. Cobben, die 21 juni aan de Landbouw¬ 

hogeschool te Wageningen promoveerde op een proefschrift, dat tot onderwerp 

had: „Evolutionary trends in Heteroptera, Part I, Eggs, architecture of the shell, 

gross embryology and éclosion”. Promotor was Prof. Dr. J. de Wilde. 

Dat de vakenotomologen niet zo afwijzend staan tegenover de amateurs als 

sommige van de laatsten wel eens menen, moge blijken uit stelling VIII van de 

heer Jeekel („De activiteit van particuliere verzamelaars van biologische objecten 

dient door de overheid financieel ondersteund te worden”) en stelling XII van 

de heer Cobben („Met het oog op het groeiend belang van onderzoek in het 

kader van geïntegreerde bestrijding en natuurbehoud en de daaruit voortvloeiende 

behoefte aan taxonomische specialisten, zou het wenselijk zijn bekwame amateur- 

entomologen voor dit onderzoek vrij te maken door middel van aantrekkelijk 

gesalarieerde werkgelegenheid’ ’). 

Mede namens onze leden wenst de Redactie de drie jonge doctoren van harte 

geluk met de ongetwijfeld grote voldoening schenkende afsluiting van hun acade¬ 

mische studie. 
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Massavlucht van Amphimallon solstitialis (Linné) 

(Col., Scarabaeidae) 

door 

H. K. BRANDHORST 

(Plantenziektenkundige Diensi, Wageningen) 

Zondag 25.VI. 1967 trokken de eerste junikevers (Amphimallon solstitialis) in 

massavlucht langs de dakgoot van mijn flat aan de Diedenweg in Wageningen. 

De vlucht dezer kevers is meer een woest heen en weer schieten, schijnbaar zonder 

enig doel. Gelegenheid tot waarnemingen was er pas op 28 juni, in de gazons van 

het Belmonte Arboretum te Wageningen. In alle gazons van dit Arboretum heeft 

de ontwikkeling van de keverlarven plaats gehad. Dit bleek uit de vele duizenden 

uit- en inkruipgaatjes in de grasmat en uit de gedragingen van tientallen kauwen, 

lijsters, merels en spreeuwen, die de larven uit de grond trokken en aan hun jongen 

voerden. 

De waarnemingen begonnen om ongeveer 20.30 uur en vonden plaats in het 

gunstigst gelegen gazon, ten westen omzoomd door oud eikenbos, ten oosten door 

een perk met jasmijnstruiken en op de achtergrond Robinia sp. en beukenbos, ten 
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noorden door een gazon en ten zuiden door een perk met heesters en op de achter¬ 

grond oude beuken. 

Om 21 uur leefde het plotseling, op gazon, rondom struiken en kruinen der 

bomen, van de kevers. Van het gras vlogen zij naar bomen en struiken en weer 

terug, op de bekende woeste manier. Zodra een mannetje een vrouwtje bespeurde 

vond copulatie plaats, zowel op het gras als in de bomen, waaruit de paren vaak 

op de grond vielen. De paren op het gras waren zeer gemakkelijk te vangen. 

Gedurende een kwartier was de vlucht massaal, nam daarna geleidelijk af tot 

ongeveer 21.30 uur, waarna nog enkele laatkomers vlogen tot ongeveer 21.45 uur; 

daarna was de vlucht voorbij. 

De tabel geeft het verloop van de vluchten weer, waarbij de doorgaande lijn bij 

de hoge temperaturen de massavluchten en de onderbroken lijn bij de hoge tempe¬ 

raturen de aflopende vluchten voorstelt. 

Verrassend was het plotseling aanwezig zijn van de vele kevers om bomen en 

struiken. Hieruit volgde de veronderstelling, dat zij na het uitkruipen de nacht in 

bomen en struiken doorbrachten. Een schudpartij ’s morgens om vijf uur aan 

boomtakken en struiken, leverde geen enkele junikever op. Liggen op het gazon 

verduidelijkte, dat de kevers niet alleen uit de grond, doch ook weer daarin terug¬ 

kropen. Uit de grond gekropen, vlogen zij meestal naar boom of struik. Die op het 

gras bleven waren vrouwtjes, die spoedig een levenspartner hadden. Vliegende 

vrouwtjes streken op een blad van boom of struik neer waar copulatie plaats vond 

en waarbij de meeste paren op de grond vielen. Na afloop van de vlucht kropen 

de kevers weer in de grond terug, mits zij geen prooi werden van boomvalken, 

vleermuizen of egels. 

In tegenstelling tot de meikever (Melolontha melolontha (L.)), schijnt de juni¬ 

kever niet te eten. Dit had mijn voortdurende aandacht, doch daar de junikevers 

niet gaan zitten dan om te paren heb ik geen enkele kever zien eten. 

Summary 

Observation of a mass flight of Amphimallon solstitialis (Linné). It started at 

about 9 p.m. and at 9.45 all beetles had disappeared. Shaking the trees and shrubs 

the next morning at 5 a.m. showed, that no beetle had passed the night there. All 

had crept into the earth again. 

No specimen was observed eating leaves, contrary to the habit of Melolontha 

melolontha (L.). 

Anthocaris cardamines L. (Lep., Pieridae). Nadat ik de Oranjetip na het voorjaar van 

1938 niet meer op Schouwen had waargenomen, ontdekte ik op 27 mei 1967 een mannelijk 

ex., dat een be2oek bracht aan een groep bloeiende Judaspenning in de tuin van mijn buren. 

Een verheugende hernieuwde kennismaking! Het dier bleef zo lang de Judaspenning bezoe¬ 

ken, dat ik thuis de camera kon halen en er enkele dia’s van kon maken. Enkele dagen later 

kreeg ik van Mevr. v. d. Salm-Doornink te Renesse een melding, dat ook daar een manne¬ 

lijk ex. was gezien. Hopelijk zijn het voorboden van een weer toenemende Schouwse populatie 

van deze fraaie dagvlinder! Voedingsplanten zijn er genoeg. 

J. P. C. Boot, Duinwegje 31, Haamstede. 
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Kweekervaringen in 1964-1965 met Mellicta athalia Rott. 

(Lep., Nymphalidae) 

door 

H. VAN OORSCHOT 

Behalve het geprepareerde materiaal, waarover ik reeds geschreven heb in een 

voorgaand artikel {Ent. Ber. 27 : 158, 1967), nam ik ook wat levende wijfjes van 

M. athalia uit Oostenrijk mee. Hiermee hoopte ik een parallelkweek op te zetten. 

Van Hoenderlo had ik op dat moment namelijk al een kweek. Ik was nu in de 

gelegenheid om vlinders van één soort uit twee verschillende gebieden tijdens hun 

ontwikkeling gade te slaan. Verschillende biezonderheden kwamen hierbij te 

voorschijn. 

Allereerst enkele gegevens over de kweekouders. Het Nederlandse $ werd 

gevangen op 27 juni 1964 op de Hoge Veluwe bij Hoenderlo. Het biotoop bestaat 

daar uit kurkdroge heidevelden met langs de bosranden de hoofdvoedselplant van 

de rups, Melampyrum pratense. Het •$ zette nog tijdens de excursie de eitjes in 

één grote heldergele klomp af. De twee Oostenrijkse wijfjes werden gevangen op 

8 augustus 1964 te Wölting (1100 m), bij Tamsweg in Stiermarken. Deze dieren 

zetten de volgende dag tijdens de terugreis de eitjes af. Ook die waren heldergeel, 

maar werden afgezet in meerdere klompjes, waarschijnlijk door de onrustige trein¬ 

reis. Het biotoop was hier een bosrijke helling met veel open plekken. Deze 

plaatsen waren kurkdroog met veel heide en zeer veel Melampyrum pratense. 

M. athalia was hier zeer algemeen. 

De rupsen 

De kweken verliepen gunstig. De rupsen hadden twee vervellingen voor de 

winter en drie er na. Kleur en tekening van de dieren uit Hoenderlo kwamen vol¬ 

ledig overeen met de beschrijving door Beuret (1934) gegeven van zijn rupsen 

uit Säckingen-Baden. De kleuren van de rupsen uit Wölting wijken echter in één 

belangrijk onderdeel af van Beuret’s beschrijving: na de derde vervelling zijn 

wrat no. 1, 2, 3, 5 en 6 als bij de dieren uit Säckingen. Wrat no. 4 is echter grijs 

met lichtgele sokkel in plaats van geheel ivoorkleurig. Na de vierde en vijfde ver¬ 

velling is de kleur van deze wrat oranjegeel. Hij heeft nu dus dezelfde kleur als 

wrat no. 1, 2 en 3, terwijl hij bij de dieren uit Hoenderlo en Säckingen ivoor¬ 

kleurig is. Het uiterlijk van deze volwassen rupsen is hierdoor geheel anders 

geworden. Zonder uitzondering hadden alle rupsen uit Wölting deze afwijkende 

kleur. 

De poppen 

Terwijl de rupsen belangrijk in kleur verschilden, was er geen verschil in kleur 

en tekening tussen de poppen uit Hoenderlo en Wölting. Er is echter wel een 

belangrijk verschil met de door Beuret beschreven poppen van Säckingen. Lateraal 

gezien hebben de ogen van 95% der poppen een schijnbaar witte pupil, ze zijn dus 

niet geheel zwart. Ventraal gezien is de kremaster roodbruin en niet zwart. Dorsaal 
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gezien hebben deze poppen veel bredere witte banden op de abdominaalsegmenten, 

zo breed zelfs dat men een fijne zwarte tekening ziet in plaats van een fijne witte 

tekening. Ook is de kleur der wratten anders. Deze zijn lichtoranjegeel tot oranje¬ 

rood in plaats van bruinachtig of wit. Daardoor zijn al deze wratten duidelijk te 

zien en niet vaag zoals bij de dieren uit Säckingen. Samenvattend zijn deze poppen 

veel lichter en bonter dan die, welke Beuret beschrijft. 

Diens veronderstelling, dat de kleur van de pop een soortkenmerk van M. 

athalia en luciflua Frhst. (pseudathalia Rev.) zou zijn, gaat daarom helaas niet op. 

Het blijkt dus nu, dat er bij athalia van diverse vindplaatsen een behoorlijke 

variabiliteit bestaat, niet alleen bij de imagines, maar ook bij de rupsen en poppen. 

Beuret wees al op de mogelijkheid, dat er verschillen zouden kunnen bestaan bij 

de diverse populaties. 

De vlinders 

In het veld verschijnen in de regel de mannetjes eerder dan de wijfjes. Deze 

laatste maken dus een langere ontwikkelingsfase door. Of die nu bij de rups of bij 

de pop lag, was dacht ik, nog niet bekend. Toevallig ben ik daar tijdens deze 

kweek achter gekomen. Gemakshalve selecteerde ik de rupsen regelmatig, en wel 

zo dat in kweekbak no. I op een gegeven moment ongeveer 100 volwassen rupsen 

waren. De rupsen, die nog niet aan verpoppen toe waren, werden verdeeld over 

drie andere kweekbakken. Ongeveer een week daarna had ik uit kweekbak no. II 

alle niet-volwassen rupsen gehaald en de volwassen rupsen uit de twee andere 

bakken erin gedaan. Hierin zaten nu ook ongeveer 100 stuks. Dit herhaalde ik na 

ongeveer een week bij kweekbak no. Ill, waarin toen ook een 100 rupsen zaten. 

In kweekbak no. IV had ik op dat moment behalve haast volwassen rupsen tevens 

nog exemplaren, die de laatste vervelling nog moesten ondergaan. In deze kweek¬ 

bak zaten ongeveer 80 rupsen. Dit selecteren ging zeer gemakkelijk. Als de rupsen 

namelijk aan verpoppen toe zijn, wordt de kleur dof. Dat was dan het moment, 

dat ze apart gezet werden. 

Nadat al de vlinders waren uitgekomen en de gegevens waren verwerkt kwam 

het volgende verbluffende lijstje te voorschijn: 

Kweekbak I leverde ±10 wijfjes en ± 90 mannetjes. 

Kweekbak II leverde ± 20 wijfjes en ± 70 mannetjes. 

Kweekbak III leverde ±70 wijfjes en ± 20 mannetjes. 

Kweekbak IV leverde ± 80 wijfjes en ± 10 mannetjes. 

Het was natuurlijk niet zo, dat de vlinders in volgorde van kweekbak uitkwamen. 

Het was echter wel zo, dat toen kweekbak no. Ill de meeste vlinders leverde, 

kweekbak no. I leeg was, kweekbak no. II nog een 15 poppen had en kweekbak 

IV af en toe een enkele vlinder leverde. 

Ik meen uit deze gegevens te kunnen concluderen, dat bij de wijfjes de rups¬ 

fase langer duurt dan die van de mannetjes. Deze selectie heb ik alleen uitgevoerd 

bij de exemplaren van Wölting. 

Wat verder zeer opvallend was tijdens deze en diverse voorafgaande kweken 

was het geringe verschil in aantal uitgekomen mannetjes en wijfjes. De verhouding 

is vrijwel altijd 1 : 1. In het vrije veld ziet en vangt men daarentegen altijd veel 
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meer mannetjes dan wijfjes. Hier is de verhouding 5 : 1, vaak zelfs 10 : 1. Men 

zou door deze geringe aantallen in de veronderstelling kunnen komen, dat er veel 

minder wijfjes dan mannetjes tot ontwikkeling komen. Dat dit niet zo is, 

blijkt wel. In het vrije veld zijn natuurlijk ook meer wijfjes. Ze zijn echter moei- 

lijker te vinden dan de mannetjes, die de hele dag druk rondvliegen. De wijfjes 

zitten daarentegen graag uren op een bloem of grasstengel te wachten op een $ , 

of zijn bezig met het zoeken in de ondergroei naar een geschikte plaats voor de ei- 

afzetting. 

Een volgend punt verdient ook nog de aandacht: het grote tijdsverschil in uit¬ 

komen tussen de eerste en laatste vlinder van één eilegsel. Bij de dieren uit Hoen- 

derlo was dit verschil 21 dagen, bij de dieren uit Wölting was het verschil zelfs 

44 dagen. Door dit tijdsverschil krijgt athalia een langgerekte generatie. In een 

biotoop, waar van meerdere vlinders rupsen aanwezig zijn, is het tijdsverschil tus¬ 

sen het verschijnen van de eerste en laatste vlinder nog groter. Beuret schreef dan 

ook terecht in zijn artikel, dat het gevaar aanwezig is, dat bij het verschijnen van 

zulke in de ontwikkeling verlate dieren de onderzoeker tot de veronderstelling 

zou kunnen komen, dat deze dieren tot een tweede generatie behoren. Verder 

meen ik, dat het moment van eiafzetting, althans van de noordelijke exemplaren 

van athalia, niet belangrijk is voor het vroeg of laat verschijnen van de vlinders, 

maar de temperatuur en daglichtlengte na de winter. De rupsen uit Hoenderlo 

waren al in diapauze, toen de wijfjes uit Wölting nog gevangen moesten worden. 

Toch gingen de rupsen van beide kweken vrijwel gelijktijdig vreten en leverden 

ze maar met vijf dagen tijdsverschil de vlinders. 

Wat de exemplaren van Wölting aangaat nog het volgende. In een voorgaand 

artikel veronderstelde ik, dat deze vermoedelijk zouden behoren tot de subsp. 

orientalpicola Vrty. Na het vergelijken van de vang- en kweekresultaten met de 

beschrijving van Verity en met ander materiaal, kom ik van deze veronderstelling 

terug. De hoge graad van melanisme, die Verity vond bij 20% van zijn dieren, 

is bij mijn gevangen exemplaren ongeveer 7% en bij de gekweekte nog geen 4%. 

Verder zou de tekening altijd zwaar zijn en dieren zonder zwarte bestuiving zou¬ 

den niet aanwezig zijn. Ook dit komt niet overeen met de door mij onderzochte 

dieren. Ook vergelijkingen met subsp. pseudodictynna Stauder en subsp. suessula 

Frhst. leverden een negatief resultaat op. De variabiliteit van deze dieren is zeer 

groot, vooral bij het gekweekte materiaal. Deze loopt van zeer licht getekende 

dieren met normaal getekende achtervleugels naar exemplaren, waarbij de basale 

vleugeldelen zwart zijn en de tekening zeer zwaar is. 

De variabiliteit van de Nederlandse exemplaren (die tot de nominaatvorm 

behoren) in het algemeen en die van de gekweekte in het biezonder is niet zo 

groot. Het merendeel van de dieren van Hoenderlo zou echter als ze tussen die van 

Wölting geplaatst werden (omgekeerd ook) niet opvallen. Ook het verschil met 

exemplaren uit midden- en zuid-Duitsland is vrijwel nihil. Ik meen daarom, dat de 

populatie van Wölting en omgeving tot de nominaatvorm behoort, die beschreven 

is uit de omgeving van Parijs. 

Van de aberratieve vormen zijn er twee het vermelden waard. Het ontbreken 

van de subterminale lijn op de onderzijde der achtervleugels (ab. demarginata 

Caruel) had ik tot nu toe slechts twee maal waargenomen. Bij de gekweekte exem- 
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plaren van Wölting waren er negen. Bij de ter plaatse onderzochte ± 500 exem¬ 

plaren was er geen enkele. 

Verder zijn er 8 exemplaren bij, die net als bij Melitaea diamina Lang op de 

onderzijde der achtervleugels in de bruine chevronvormige vlekken, zwarte kernen 

hebben. Deze vorm heb ik nog niet eerder bij athalïa waargenomen. Het lijkt mij 

niet uitgesloten, dat deze twee aberratieve vormen iets te maken hebben met erfe¬ 

lijkheid, gezien het redelijk grote aantal dat te voorschijn kwam uit mijn kweek. 

Summary 

Comparison of caterpillars, chrysalids and imagines of Mellictd athalia Rott., 

descending from a Dutch $ and from two females from Wölting (Austria, Styria). 

Colour differences were observed in the tubercles of the caterpillars and in the 

chrysalids, but the butterflies resulting from the three broods were practically 

identical. 
Literatuur 

Beuret, H.. 1934, Studien über Melitaea athalia Rott. und helvetica Rühl. Mitt. Schweiz, ent. 

Ges. 15 : 424. 
Higgins, L. G., 1955, A descriptive catalogue of the genus Mellicta Billberg. Trans. R. ent. 

Soc. London IO6 : 1. 
Verity, R., 1939—1940, Revision of the athalia group of the genus Melitaea Fahr. Trans. R. 

ent. Soc. London 89 : 591. 

Amsterdam-W., Rietwijkerstraat 7 II. 

Zuinig met onze Dagvlinders ! 

Van verschillende zijden hebben de Commissie voor Natuurbescherming van de 

Ned. Ent. Ver. de laatste tijd berichten bereikt, dat sommige lepidopterologen grote 

series van enkele dagvlinders verzamelen, voornamlijk met het doel een belangrijk 

deel ervan als ruilmateriaal te gebruiken. 

Nu is onze' fauna niet zeer rijk aan soorten en verscheidene ervan zijn de laatste 

decennia sterk achteruit gegaan ten gevolge van allerlei cultuurtechnische maat¬ 

regelen. De Commissie doet daarom een beroep op dé verzamelaars de weinige 

opvallende soorten, die we nog rijk zijn, zoveel mogelijk te sparen. Zij staan al 

aan zoveel ongunstige factoren bloot, dat wij die niet met nog één behoeven te 

vermeerderen. 

De Commissie blijft deze aangelegenheid dan ook scherp in het oog houden. 

Namens de Commissie, 

W. Hellinga, Secretaris. 

Araschnia levana L. (Lep., Nymphalidae). Voor het landkaartje is 1967 in Midden- 

Limburg best geweest. Op vele plaatsen, waar ik al jaren de vlinder niet meer had gezien, 

gaf Araschnia deze zomer weer acte de présence, tot in mijn tuin toe! In het Munnicksbos 

(Odiliënberg) zag ik op 17 juni nog een vrij goed exemplaar van de voorjaarsgeneratie. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 
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Enige technische wenken 

door 

G. DIJKSTRA Hzn. 

A. Bewaren van vlinders op excursies 

In Entomologische Berichten 9 : 45—46 beschrijft J. C. Ceton onder de titel 

,,Een nieuw hulpmiddel” een methode om vlinders langere tijd goed prepareer- 

baar te bewaren. Een paar jaar geleden werd door mij hiermee een proef genomen, 

daartoe min of meer gedwongen door de toevloed van overstelpend veel materiaal. 

Die proef slaagde uitstekend en de methode wordt door mij sindsdien steeds toe¬ 

gepast als dat nodig is. 

In een goed sluitende bus van plm. 20 cm hoog en plm. 16 cm middellijn 

wordt onderin een laagje fijngesneden laurierblad gevlijd van ongeveer één cm 

dik. De laurierbladeren worden vers geplukt en direct fijn gesneden (b.v. op een 

broodplank met een broodmes) en in de bus gedaan. Op dit fijngesneden blad 

wordt wat spiritus, waarin menthol is opgelost, gesprenkeld. Hierover een bedek¬ 

king van een rond stuk ijzergaas (horregaas) en daarop een rond stuk vetvrij 

papier. Hierop een laag van één of anderhalve cm goedkope watten en dan om 

beurten vlinders en watten. Zo kan men de bus geheel vullen en op een koele 

plaats bewaren. 

Mentholkristallen zijn in elke apotheek te krijgen voor enkele dubbeltjes per 

flesje. Oplosmiddel voor menthol is alcohol, aether of chloroform, alle drie vrij 

duur. Ik gebruikte derhalve gewone brandspiritus, die uiteraard de menthol ook 

vlot oplost. Men dient er wel op te letten, de boel niet te nat te maken, daar men 

dan gevaar loopt dat de vlinders eveneens nat worden met kans op verkleuring. 

Op deze manier bewaarde ik Eupithecia s en ook micro’s tot de kleinste soorten 

toe van juni tot in december; de dieren waren toen nog uitstekend prepareerbaar. 

Bij het inleggen en uitnemen van de vlinders ga men snel te werk om niet te 

veel damp te verliezen. Kom er niet te dicht met de ogen bij; de damp is nogal 

scherp voor de ogen. 

B. Opzetten van micro’s 

Dit schijnt steeds veel moeilijkheden opgeleverd te hebben gezien de vele malen 

dat hierover in Entomologische Berichten werd geschreven. Mogelijk ligt hierin 

één der redenen, dat men maar van het verzamelen van micro’s afziet. Dat is dan 

jammer; van de verspreiding der soorten weten we nog steeds niet zo veel af. De 

faunistische gegevens van Snellen (Microlepidoptera I en II, 1882) zijn verre 

van volledig en uiteraard sterk verouderd. Een tweede reden zal wel gelegen zijn 

in het feit, dat men bij het op naam brengen van de meeste soorten niet meer kan 

volstaan met een beoordeling naar het uiterlijk, doch gedwongen is genitaal- 

preparaten te maken. En hiervoor is een goede prepareermicroscoop onontbeerlijk 

en dat maakt de zaak nogal duur. 

Bij het vangen met de lamp en overdag bij het kloppen van struiken en lage 

vegetatie worden de gevangen micro’s levend mee naar huis genomen in glazen 

buisjes met plasticstop afm. 50 X 15 0 mm of 30 X 9 0 mm met kurkje. De 
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vangst wordt direct in een doos of zak opgeborgen en thuis zo koel mogelijk 

in het donker weggezet. De dieren kunnen dan dagen in leven blijven en bescha¬ 

digen niet. Naargelang de beschikbare tijd worden ze gedood en geprepareerd. 

Ik gebruik hiervoor een injectiespuit gevuld met azijnaether en spuit enkele drup- 

d 

Opzetblokje voor kleine Microlepidoptera. A: balsahout; B: hardboord; C: mollplaat. 

peltjes op het watje in het plasticstopje of bevochtig de binnenkant van het kurkje. 

Een spoortje is al voldoende om de kleine micro’s te doden. De vlindertjes worden 

dan onder een statief loep aan de minutienaaldjes geprikt en 24 uur in een blikken 

doos, waarin vochtige watten, bewaard. De lijkverstijving is dan wel uitgewerkt 

en de diertjes zijn dan zeer slap. Als „spanplankjes” gebruik ik harde schuirn- 

plastic blokjes van 5 X 1 cm waarin aan de bovenkant met een scheermesje een 

gleufje is gesneden. Het opzetten gaat dan op de gewone manier met smalle 

papierstrookjes, vastgezet met minutienaaldjes. Ik werk hierbij steeds met een 

prepareerloep of met de prepareermicroscoop met 5- of 10-voudige vergroting. 

Voor iets grotere micro’s vervaardigde ik speciale spanblokjes van hardboord en 

balsahout. Balsahout is zeer licht en de minutienaaldjes gaan er vlot in. Op een 

hardboordondergrond van 5l/2 X 5 cm worden twee stroken hardboord geplakt 

van 1 X 51/2 cm met een tussenruimte van 1 cm. Hierop twee stroken balsahout 

van 1% X 5x/2 cm zodanig, dat er een ruimte tussen de stroken ontstaat van 

hoogstens één mm. Aan de onderzijde wordt vooraf een strookje uitgezaagd in de 

lengte, zodat ruimte ontstaat voor een strookje mollplaat voor het insteken van de 

naaldjes. Over dat mollplaat een strookje doorslagpapier. Dan alles goed stevig 

vastlijmen. Men verkrijgt dan een ideaal spanblokje, dat zeer handig op het 

prepareermicroscoop kan worden vastgezet. 

De blokjes met micro’s gaan vierentwintig uren in de droogkast. Ik haal de 

dieren er nooit direct af omdat ze zeer droog worden en er dan gemakkelijk een 

spriet afspringt. Liever laat ik ze één of enkele dagen buiten de droogkast staan; 

het afnemen gaat dan gemakkelijk zonder beschadigingen. Na het afnemen wor¬ 

den de „oksels” van de vleugels licht aangestipt met aceton, waarin celluloid is 

opgelost en wel door middel van een penseeltje. 

Hierbij de tekening van de dwarsdoorsnele van zo’n spanblokje. 

Summary 

Discussion of methods for preserving Lepidoptera during and after excursions, 

and for setting small micros. 

Hoorn 7 (Terschelling), „Duuntherne”. 
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The Systematic Position of Orthophrys mexicanum 

Van Duzee (Hemiptera Heteroptera: Saldidae) 

by 

John D. LATTIN1) and R. H. COBBEN 2) 

Van Duzee (1923: 165—166) described Orthophrys mexicanus (sic)3 from 

Angel de la Guardia Island, Gulf of California, Baja, Mexico. The species was 

based on a single brachypterous female. He placed mexicanum in Orthophrys 

Horvath because of its similarity to O. pygmaeum (Reuter), described from 

Morocco and the only other species in the genus. Drake and Hoberlandt 

(1950 : 5) transferred mexicanum to Pentacora Reuter without giving any reasons 

for the change. Drake and Hottes (1954 : 4—5) made a brief statement about 

mexicanum and published a figure of the holotype female. They stated that the 

ocelli were more widely separated than in typical Pentacora and mentioned that the 

antennal and pronotal differences were distinctive. Drake (1961 : 302) considered 

mexicanum as being in Orthophrys, although earlier in the same paper (p. 289) 

he stated: “The only described species of the little-known genus Orthophrys (O. 

pygmaeum Reuter) of the Mediterranean Region is illustrated (Fig. 10).” Thus 

the position of mexicanum has vacillated between Orthophrys and Pentacora ever 

since the species was described. Unfortunately, no additional specimens have been 

collected. A male would be particularly desirable. 

With the kind assistance of Dr. Robert L. Usinger, University of California, 

Berkeley and Dr. Paul H. Arnaud, Jr., California Academy of Sciences, San Fran¬ 

cisco, the authors were able to examine the holotype female of mexicanum. 

Dr. J. Carayon, National Museum, Paris and Dr. W. J. Knight, British Museum 

(Natural History), London, presented specimens of O. pygmaeum from the col¬ 

lections made by Professor R. Baudouin in Morocco. 

When the specimen of mexicanum was compared with the drawing published 

by Drake and Hottes (1954 : 4), several errors in the drawing were apparent. 

For this reason, new illustrations are included with this paper, together with 

illustrations of critical characters of Orthophrys pygmaeum for comparison. 

The Female Characters of O. mexicanum and O. pygmaeum 

The head of mexicanum is somewhat declivitous; the ocelli are widely spaced, 

being as far from each other as from the eyes (a character otherwise found only 

in Salduncula Brown, a genus not related to the taxa being discussed here) ; the 

transverse swelling (vide Parsons, 1962 : 100, fig. 2) is poorly developed. All of 

these characters are shared with O. pygmaeum. The rostrum of mexicanum just 

reaches the hind coxae (contrary to what van Duzee stated (1923 : 165)), 

1) Oregon State University, Department of Entomology, Corvallis, Oregon, U.S.A. 
2) Agricultural University, Department of Entomology, Wageningen, The Netherlands. 

3) Orthophrys Horvath is neuter rather than masculine, the suffix being derived from the 

Greek ôtpQVç (= margin). 
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Figs. 1—7, Pentacora mexicana (Van Duzee), female, holotype. 1, dorsal aspect; 2, left 

ventral side of head and thorax; 3, apex of left hemelytron, inner view; 4, pregenital plate; 

5, first gonapophysis, lateral; 6, genital tract, lateral; 7, external and part of internal genitalia, 

dorsal, a, apodeme; 2 go, second gonapophysis; gl, gonoplac; gy, gynatrium; ov, oviduct; 

pg, pregenital gland, inflated; sp, spermatheca; spd, spermathecal duct. 
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whereas the rostrum in pygmaeum attains the fifth ventral segment, a condition 

without parallel in the Saldidae. 

The thorax of mexicanum (fig. 1, 2) deviates very little from the general pat¬ 

tern found in the Saldidae except that the posterior margin of the pronotum is 

only shallowly concave in the middle (it is virtually straight in pygmaeum, fig. 9) 

but it is likely that this condition has resulted from the brachypterous condition 

of the specimen. The scutellum is as wide as long and the dorsal surface only 

slightly swollen. The hemelytra are reduced although still slightly surpassing the 

tip of the abdomen. The membrane is reduced, producing virtually no overlap; 

there are five distinct cells (figs. 1, 3) contrary to the statement of Drake and 

Hottes (1954 : 5). The clavus is distinctly discernible and the claval commissure 

distinct. The subapical costal area grasped by the male during copulation is poorly 

differentiated and the costal margin slightly concave at that point. The reflexed 

lateral margin of the fore-wing extends only halfway to the coupling-area. The 

metathoracic wings are reduced to mere stubs, again a condition resulting from 

the brachypterous condition. In O. pygmaeum, the hemelytra (fig. 8) are even 

more reduced; the clavus is not clearly demarcated, the claval commissure divergent 

and membranous, the costal margin is reflexed as far as the area grasped by the 

male and the latter area is slightly convex, there are four cells in the membrane. 

The legs offer no particular characters for distinction. 

The abdomen of mexicanum represents a rather undifferentiated condition with 

the pregenital plate trapezoidal, the posterior margin straight, the opposite margin 

medially with a spinous apodeme projecting anteriad (fig. 4) ; the pregenital 

extrusible glands are present, but the crescent-shaped sclerites normally associated 

with them are absent; rudiments of the larval organs are lacking. In Orthophrys 

pygmaeum, the pregenital plate has the posterior margin projected backwards, 

ending in a broadly convex plate (fig. llA); the pregenital gland sclerites are 

present (fig. 11B) ; the apodeme of the seventh sternite and rudiments of the 

larval organs both are absent. 

There are slight differences in the ovipositor of both species (fig. 5, 14), but 

based on experiences with other Saldidae, these differences are not of generic 

value. However, internally the gynatrium of the single type specimen of mexica¬ 

num (figs. 6, 7) lacks the sclerotized ring associated with the ring gland (nor¬ 

mally present in the Saldidae and also in O. pygmaeum, figs. 12, 13; there is some 

variability in the extent of the sclerotization of the ring gland, so that the positive 

absence of this structure in mexicanum must be affirmed by examining additional 

specimens). The spermatheca, arising from the slight swelling just anterior to the 

gynatrium, is mushroom-shaped and Jacks a well-defined flange (fig. 6). Normally, 

the spermatheca is spherical in the Saldidae and has a proximal flange; in this 

regard, O. pygmaeum resembles a typical saldid. 

The Systematic Position of O. mexicanum 

Those characters that suggest a relationship of mexicanum to Orthophrys and 

thus to the Saldinae (sensu Cobben, 1959 : 305) are: lack of rudiments of the 

larval organ; steeply declivitous head and the condition of the ocelli. Those 
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Figs. 8—14, Orthophrys pygmaeum (Reuter), female. 8, left hemelytron of light- (A) 

and of dark-coloured (B) specimen; 9, pronotum of light (A) and dark (B) form; 10, 

hemelytron, lateral; 11, pregenital sternite, ventral view (A), lateral edge (B) seen in the 

direction of the arrow in A; 12, external and part of internal genitalia, dorsal; 13, genital 

tract, obliquely from above; 14, first gonapophysis, lateral, cs, crescent-shaped sclerite of 

extensible gland; gy, gynatrium; pf, proximal flange of spermathecal bulb; rg, ring gland. 

characters that relate mexicanum to the Chiloxanthinae and particularly with Pen- 

tacora are: length of rostrum; concave posterior margin of pronotum; five cells 

in the membrane of the hemelytron, well-defined clavus, condition of claval suture, 

condition of costal region where grasping occurs; trapezoidal shape of pregenital 

plate (virtually identical with P. spacelata (Uhler) ) ; lack of pregenital gland 

sclerites. The poorly developed transverse swelling of the head (part of post- 

clypeus) of mexicanum is shared with Orthophrys (but not the balance of the 

Saldinae) and with the Chiloxanthinae. Those characters that are unique to mexi- 
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canum are: lack of a defined flange on the spermatheca and, somewhat ques¬ 

tionably, the lack of the ring gland of the gynatrium. These two characters are of 

a generalized nature and are shared with Aepophilus Puton, although most of the 

characters clearly show that mexicanum does not belong in the Aepophilinae. The 

preponderance of characters suggests that mexicanum does not belong in the Sal- 

dinae line but in the Chiloxanthinae line and within the Chiloxanthinae it appears 

to be most closely related to Pentacora. For this reason, we are again placing 

mexicanum in Pentacora. 

It is quite possible when males are available for study that a new genus 

will have to be erected to contain Pentacora mexicana (Van Duzee). Leaving out 

the questionable absence of the ring gland, the lack of a proximal flange on the 

spermatheca is a significant character, for this flange is a very constant feature in 

the many species of Saldidae that we have studied. Presumably the lack of this 

character represents a generalized condition. In other respects, P. mexicana may be 

considered as a forerunner of the Pentacora: the widely separated ocelli; the very 

weak folding of the anterolateral edge of the hemelytra and the virtual absence of 

the wing-locking device on the underside {vide Cobben, 1957 : 246); the median 

apodeme along the anterior margin of the pregenital plate. This latter apodeme 

occurs in the Amphibicorisae and in some other Heteroptera. It is retained 

in Aepophilus and in P. mexicana, whereas it is nearly lost in P. sphacelata and is 

wholly absent in other Saldidae, including the other species of Pentacora. The lack 

of rudiments of the larval organ in the holotype female strongly suggests its 

absence in the larvae. A larval organ arose at some time in the Saldinae and the 

Chiloxanthinae, showing divergence in both subfamilies. Unpublished data indicate 

that many species of Saldinae apparently have lost this structure secondarily. This 

loss has occurred in more than one genus although not all members of each genus 

have lost it. Thus the presence or absence is not always a good generic character. 

In both P. mexicana and O. pygmaeum, we feel that the absence is of a primary 

nature rather than a secondary loss, suggesting that the structure had not yet 

evolved at the time of the divergence of both of these species. All other species of 

Pentacora and Chiloxanthus known to us possess a larval organ. Since both Aepo¬ 

philus bonnairei Sign, and Orthophrys pygmaeum (Reuter) are intertidal species 

and since there is a reasonable chance that P. mexicana may also be intertidal (see 

later remarks), the absence of a larval organ may be associated in some way with 

the marine habitat. 

It would be highly desirable to examine a male of this species to check the many 

fine characters in the genitalia (for a complete diagnosis of the male characteristics 

of O. pygmaeum, see Cobben, 1960a : 228). At present, P. mexicana superficially 

resembles P. sphacelata (Uhler), a halophilus species ranging along the coast of 

eastern and southern United States, California, Mexico, the Caribbean Islands, 

the Galapagos Islands and the western Mediterranean region of the Old World. 

The rather limited ecological information available for P. mexicana suggests that 

it occupies a habitat similar to O. pygmaeum (Baudouin, 1955 : 136—137) and 

to some extent P. sphacelata (Cobben, 1960b : 48—50). Van Duzee {loc. cit.: 

165—166) stated: “Described from one female taken from under kelp on the 

beach at Puerto Refugio, Angel de la Guardia Island, June 29. This kelp was 
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washed by the high tides when the specimen was taken.” Only detailed fieldwork 

similar to that of Baudouin (op. cit.) on Aepophilus and Orthophrys will make 

known its true habits. Collectors working along the shores of the Gulf of 

California are urged to look for this interesting species of Saldidae. 
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Postscriptum 

We could not possibly expect that our desire to see additional material, 

particularly males, of this species would be fulfilled so soon. A few weeks after 

completing this manuscript, one of us (RHC.) received material representing both 

sexes and the larvae very kindly sent by Mr. John T. Polhemus, Englewood, 

Colorado. Mr. Polhemus collected these specimens in Mexico in May, 1966. He 

recognized them as P. mexicana and will devote a separate paper in which he will 

erect a new genus for this species, describe the characters of the male and the 

ecological conditions under which he collected the specimens. We look forward 

to the appearance of his paper with great interest. 

Without anticipating Mr. Polhemus’ results, several comments may be made 

here. Thanks to the specimens sent, including two additional females, the varia¬ 

bility of several characters mentioned in the body of our paper could be checked. 

The gynatrium does indeed have a thin lining of the ring gland, the holotype had 

this character occluded. The shape of the head is not as steeply declivitous as we 

mentioned, apparently the mounting of the type specimen produced a somewhat 

abnormal condition. The absence of the flange on the spermatheca is confirmed 

again. The larval organ is definitely absent as we had suggested. Our decision to 

place this species within the Chiloxanthinae is confirmed. 
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Lectotype selection for South Asiatic Microlepidoptera 

by 

A. DIAKONOFF 

Rijkmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

In some of my early papers descriptions of new species have not been 

accompanied by specific indication of holotypes. In order better to adjust those 

descriptions to modern requirements I present a list of selections of lectotypes for 

the species concerned. 

The species are arranged in alphabetical order. The lectotypes themselves are 

marked accordingly and deposited in the Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Paris, France (PM), in the Zoologisches Museum der Humboldt-Universität, 

Berlin, D.D.R. (HMB) and in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

(LM). 

All specimens are provided with my lectotype labels and genitalia nos. labels. 

These are omitted from the text. 

Peronea angustior Diakonoff, 1941b: 434, pi. 21 fig. 8. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 266; labelled: East Java, Nongkodjadjar, 

at light, 29.IV. 1940, A. M. R. Wegner leg.; Paratype: $, Peronea angustior, 

1940, A. Diakonoff (LM). 

Correct name: Acleris angustior (Diak.). 

Adoxophyes aniara Diakonoff, 1941a: 35, pi. 2, fig. 1—2, pi. 3 fig. 8, 9. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 214; labelled: D. N. Guinea, Hunstein- 

spitze, III. 13, Kais. Angustafl. Exp., Burgers S.G.; 4349; Holotype: Adoxophyes 

aniara, 1941, A. Diakonoff (HMB). 

Zacorisca toxopei aplasta Diakonoff, 1948b: 484. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 53; labelled: Kina Balu, W[aterstr., 

North Borneo, 1896] (LM). 

Anaphantis aurifraga Diakonoff, 1948c: 215, fig. 5. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 564, labelled: Burn 1921, Station 9, 

25.V., leg. L. J. Toxopeus; Type: $, Anaphantis aurifraga, A. Diakonoff, 1946 

(LM). 

Syndemis axigera Diakonoff, 1941b: 419, pi. 19 figs. 3, 5. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 235 ; labelled: Fort de Kock, Sumatra, 

920 m, Jan. 1921, leg. E. Jacobson. Paratype: $ , Syndemis axigera, A. Diakonoff, 

1941 (LM). 

Correct name: Anisotenes (Parachorista) axigera (Diak.) comb. nov. 

Isotenes basalis Diakonoff, 1941a: 32, pi. 1 fig. 2, pi. 3 fig. 5. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 208; labelled: D. N. Guinea, Hun- 

steinspitze, 11.13, Kais. Augustafl. Exp., Burgers, S. G. Type: $ , Isotenes basalis, 

1940, A. Diakonoff; Parachorista basalis (Diak.), 1949, det. A. Diak. (HMB). 

Correct name: Anisotenes (Parachorista) basalis (Diak.) comb. nov. 
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Stathmopoda bicycla Diakonoff, 1948c: 212, fig. 15. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 552; labelled: Bum 1921, Station 9, 

22.V., leg. L. J. Toxopeus; Type: $ , Stathmopoda bicycla Diakonoff, 1946 (LM). 

Schoenotenes centrostricta Diakonoff, 1941a: 43, pl. 2 fig. 6, pl. 4 fig. 9. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 219; labelled: D. N. Guinea, Hun- 

steinspitze, 3.III.13, Kais. Augustafl. Exp., Burgers S.G.; 4380; Paratype: Schoeno¬ 

tenes centrostricta, 1939, A. Diakonoff; Proactenis centrostricta (Diak.) 1950, 

det. A. Diak. (HMB). 

Correct name: Proactenis centrostricta (Diak.). 

Leptochroptila daratua Diakonoff, 1939: 150, fig. 3N, 3M, 31, 3J. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 16l ; labelled: D. N. Guinea, II- 

III.12, Hunsteinspitze, 1350 m, Kais. Augustafl. Exp., Burgers S.G.; 4375; Type: 

Leptochroptila daratua, 1939, A. Diakonoff (HMB). 

Syndemis duplex Diakonoff, 1948a: 244, fig. 1. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 523; labelled: Tonkin, Cha-Pa, 

Pételot (PM). 

Syndemis erratica Diakonoff, 1947: 24, fig. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 539; labelled: Madagascar 19, Coll. 

R. Decary, Mus. Paris. Paratype: $ , Syndemis erratica, A. Diakonoff, 1946 (PM). 

Correct name: Goniotorna (Goniotorna) erratica (Diak.). 

Cacoecia expansa Diakonoff, 1941b: 413, pl. 22 fig. 6. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 274; labelled: W. Java, 1400 m, 

Mt. Gede, Tjibodas, 25.IV.1940, Dr. L. J. Toxopeus. Type: Cacoecia expansa $ , 

1941, A. Diakonoff. A. Diakonoff det., Cacoecia machlopis Meyr., $ , 1952. 

Correct name: Ar chip s machlopis (Meyr.). 

Piliscophora grisea Diakonoff, 1939: 140, fig. IQ, 3G. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 159; labelled: D. N. Guinea, II-III.13, 

Hunsteinspitze 1350 m, Kais. Augustafl. Exp. (Burgers S.G.); 4266; Paratype 

S, Piliscophora grisea, 1939, A. Diakonoff, g. no. 159. (HMB). 

Correct name: Isotenes crobylota (Meyr.). 

Opogona gymnota Diakonoff, 1948c: 217, fig. 26. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 569; labelled: Bum Expedition 1921, 

Station 9, 29.V., leg. L. J. Toxopeus. Paratype: $ , Opogona gymnota A. Diako¬ 

noff, 1946 (LM). 

Peronea herbaecolor Diakonoff, 1941b: 435, pl. 21 fig. 7, pl. 22 fig.- 2. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 267, labelled: East Java, 1300 m, 

Nongkodjadjar, at light 24.III.1940, A. M. R. Wegner leg. Paratype: $ , Peronea 

herbaecolor, 1940, A. Diakonoff (LM). 

Correct name: Acleris herbaecolor (Diak.) comb. nov. 

Ulodemis idjen Diakonoff, 1941b: 417, pl. 19 fig. 7. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 268; labelled: Idjen, 1850 m, Ongop- 

Ongop, V.1924, Dammerman (LM). 
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Melanalopha lathraea Diakonoff, 1941b: 438, fig. 7, pi. 22 figs. 3—5. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 239; labelled: East Java, Nongko- 

djadjar, at light, 8.V.1940, A. M. R. Wegner leg. Paratype: $, Melanalopha 

lathraea, 1940, A. Diakonoff (LM). 

Eudaemoneura lecithochra Diakonoff, 1948c: 194, fig. 4, pl. 7 fig. 9. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 339; labelled: New Guinea, Wissel 

Lakes, Arabu Camp, 1800 m, IX. 1938, [J. P. K. van Eechoud]; Type: $ , Eudae¬ 

moneura lecithochra, A. Diakonoff, 1947 (LM). 

Homona magnanima Diakonoff, 1948: 269, fig. 2. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 529; labelled: Japan, Tokyo, 11.5- 

30.6.1909, Edmonde Gallois (PM). 

Zacorisca melanoleuca Diakonoff, 1944: 40, fig. 7. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 299, labelled: C. West New Guinea, 

Wissel Lakes, Lake Paniaï, 1700 m, 8.IX.1939, Prof. Dr. H. Boschma; Type: $ , 

Zacorisca melanoleuca, 1941, A. Diakonoff (LM). 

Correct name: Chionothremma melanoleuca (Diak.). 

Syndemis montivola Diakonoff, 1941a: 40, pl. 2 fig. 4—5, pl. 4 fig. 4—5. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 221; labelled: Darjeeling, Coll. At¬ 

kinson; Holotype: $, Syndemis montivola, A. Diakonoff, 1941 (LM). 

Correct name: Isodemis interjecta (Meyr.). 

Adoxophyes nemorum Diakonoff, 1941b: 405, pl. 18 figs. 4, 7. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 261; labelled: Tjibodas, W. Java, 

1400 m, 29.111.1940, L. J. Toxopeus; Paratype: $ , Adoxophyes nemorum 1941, 

A. Diakonoff (LM). 

Ulodemis pangerango Diakonoff, 1941b: 418, pl. 20 fig. 1. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 259; labelled: West Java, 2400 m, 

Lebak Saat, Summit of Mt. Panggrango, W. Groeneveldt; Paratype: Ulodemis 

pangerango $ , 1941, A. Diakonoff. 

Clysiana reliquatrix Diakonoff, 1941b: 399, pl. 17 figs. 6—7. — 1948. Bijdr. 

Dierk. 28 : 133 (tenggerensis spec. nov.). 

Lectotype ofC. reliquatrix Diak. and C. tenggerensis Diak.: $ , genitalia 

on slide no. 248, labelled: East Java, 1300 m, Nongkodjadjar, at light, 5.IV. 1940, 

A. M. R. Wegner leg.; Holotype: $ , Clysiana tenggerensis 1947, A. Diakonoff 

(LM). 

Correct name: Eupoecilia tenggerensis (Diak.) comb. nov. 

Pyroderces resoluta Diakonoff, 1948: 219, fig. 13. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 560; labelled: Burn 1921, Station 5, 

I.V., leg. L. J. Toxopeus; Type: $, Pyroderces resoluta, A. Diakonoff, 1946 

(LM). 

Neocalyptis rotundata Diakonoff, 1941b: 409, pl. 9 fig. 2. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 228; labelled: Wai Lima, Z. Sum., 

Lampongs, Karny, XI-XII.1921, No. 275; Holotype: $, Neocalyptis rotundata, 

A. Diakonoff, 1941 (LM). 
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Adoxophyes sanguinolenta Diakonoff, 1941a: 35, pl. 1 fig. 5, pl. 3 fig. 7. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 171, labelled: “D. N. Guinea, 

Hauptlg. b. Malu, Kais. Augustafl. Exp. VI-VIII.1912, Bürgers S.G.; Type: $, 

Adoxophyes sanguinolenta, 1939, A. Diakonoff; Macrothyma sanguinolenta 

(Diak.) det. A.D. (HMB). 

Correct name: Macrothyma sanguinolenta (Diak.). 

Hypophrictis saprophaga Diakonoff, 1948: 177, figs. 1—2, pl. 3 figs. 1—5, 

pl. 4 figs. 1—5. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 306; labelled: Coast of Sumatra, 

Tongkoh near Brastagi, N. 1941, 1450 m, in nest of Bombus ruf ip es and B. senex, 

J. C. van der Meer Mohr; Paratype: Hypophrictis saprophaga, 1947, A. Diakonoff 

(LM). 

Phalonia sphaenophora Diakonoff, 1941b: 397, pl. 17 figs. 1—2. — 1948: 

483 (sphenophora nom. emend.). 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 252; labelled: Pasoeroean, East 

Java, 5 m, 10.V.1940, A. Diakonoff leg.; Paratype: Phalonia sphaenophora, 1940, 

A. Diakonoff (LM). 

Correct name: Phalonidia sphaenophora (Diak.) comb. nov. 

Syndemis axigera talina Diakonoff, 1941b: 421. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 232; labelled: East Java, 1300 m, 

Nongkodjadjar, at light, 27.XI.1940, A. M. R. Wegner leg.; Holotype: $, Syn¬ 

demis axigera talina, A. Diakonoff, 1947 (LM). 

Neocalyptis telutanda Diakonoff, 1941b: 407, fig. 2, pl. 18 fig. 6. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 231; labelled: East Java, 1300 m, 

Nongkodjadjar, at light, 31.111.1940, A. M. R. Wegner leg.; Paratype: $ , Neo¬ 

calyptis telutanda A. Diakonoff, 1941-. 

Zacorisca tetrachroma Diakonoff, 1944: 36, fig. 1. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 298; labelled: C. West New Guinea, 

Wissel Lakes, Lake Paniaï, 1750 m, 28.IX.1939, Prof. Dr. Boschma; Holotype: 

Zacorisca tetrachroma, 1941, A. Diakonoff (LM). 

Syndemis tetrops Diakonoff, 1944: 45, fig. 11. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 288; labelled: C. West New Guinea, 

Wissel Lakes, Arabu Camp, 1800 m, 6.X.1939, Prof. Dr. H. Boschma, Type: 

Syndemis tetrops, 1941, A. Diakonoff, 288 (LM). 

Correct name: Isotenes tetrops (Diak.). 

Adoxophyes thoracica Diakonoff, 1941a: 33, pl. 3 fig. 1, 6. 

Lectotype : $ , genitalia on slide no. 217, labelled : D. N. Guinea, 1913, 

Hauptlag.[er] b.[ei] Malu, Kais. Augustafl. Exp., Burgers, S.G. 3995/96; Type: 

Adoxophyes thoracica $ , 1941, A. Diakonoff (HMB). 

Zacorisca toxopei Diakonoff, 1948: 484, 1952: 48, figs. 18, 25, 30. 

Lectotype: $, labelled: Neth. Ind. — American New Guinea Exped., 

Araucaria Camp, 800 m, 21.III.1939, L. J. Toxopeus; Holotype: $, Zacorisca 

toxopei, A. Diakonoff, 1947 (LM). 
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Tymbarcha translucida Diakonoff, 1941b: 433, pi. 21 fig. 6. 

Lectotype : $ , genitalia on slide 256; labelled: A. Diakonoff leg., 18.XII.- 

1940, Tjibodas, 1400 m, W. Java; Paratype: $ , Tymbarcha translucida 1940, 

A. Diakonoff (LM). 

Syndemis uniformis Diakonoff, 1945b: 422, pk 19 figs. 6, 9. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 234; labelled: Tosari, 23.111.1940, 

East Java, Tengger Mts., 2000 m, A. Diakonoff leg.; “Holotype $ , Syndemis 

uniformis, 1941, A. Diakonoff.” (LM). 

Correct name: Anisotenes (Parachorista) uniformis (Diak.) comb. nov. 

Eboda variabilis Diakonoff, 1941b: 432, pk 21 fig. 3—4. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 2576; labelled: East Java, Nongko- 

djadjar, 1300 m, at light, 24.IV. 1940, A. M. R. Wegner leg.; Holotype: $ , Eboda 

variabilis, 1940, A. Diakonoff (LM). 

Clysiana wegneri Diakonoff, 1941: 401, pk 17 figs. 8—9. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 253; labelled: East Java, 1300 m, 

Nongkodjadjar, at light, 14.IV.1940, A. M. R. Wegner leg.; Holotype: Clysiana 

wegneri, 1940, A. Diakonoff (LM). 

Homona coffearia wetan Diakonoff, 1941b: 412. 

Lectotype: $, genitalia on slide no. 634; labelled: East Java, Nongko¬ 

djadjar, at light, 24.X. 1940, A. M. R. Wegner leg.; Holotype: $ , Homona wetan 

A. Diakonoff, 1948 (LM). 

Correct name: Eupoecilia wegneri (Diak.) comb. nov. 

Epagoge xanthomitra Diakonoff, 1941b: 410, pk 19 fig. 4. 

Lectotype: $ , genitalia on slide no. 273; labelled: East Java {Tengger 

Mts.J, Kletak, 2000 m, 17.X.1940, A. M. R. Wegner leg.; “Paratype: $ , Epagoge 

xanthomitra, 1940, A. Diakonoff” (LM). 
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Prof. De Beaufort overleden 

23.HL 1879—II.V.I968 

Op 11 mei 1968 overleed in de hoge ouderdom van 89 jaar onze oud-president, 

Prof. Dr. L. F. de Beaufort, die van 1951 tot 1955 onze vereniging heeft geleid. 

Hoewel geen specialist op het gebied der entomologie, had hij mede door zijn 

zoögeografische studiën een uitgebreide kennis van de insektenkunde in het 

algemeen. 

Begin 1951 zag onze toenmalige president, Dr. K. W. Dammerman, zich 

genoodzaakt tussentijds ontheffing te vragen van zijn functie, in verband met een 

ernstige ziekte waaraan hij nog datzelfde jaar is gestorven. 

Met het snel naderende IXe International Congress of Entomology voor ogen, 

dat in augustus 1951 in Amsterdam moest worden gehouden, was een vlugge 

bestuurswisseling noodzakelijk. 

Men vond Prof. De Beaufort bereid het voorzitterschap van Dr. Dammerman 

over te nemen en aldus heeft hij gezorgd voor een waardige ontvangst door onze 

vereniging van de talrijke buitenlandse gasten. Hierna heeft hij tot het einde van 

zijn mandaat in 1955 op kundige wijze de belangen der N.E.V. behartigd. 

De oudere leden weten hoeveel onze vereniging aan het beleid van Prof. De 

Beaufort te danken heeft gehad, niet in het minst schrijver dezes, die het voor¬ 

recht heeft gehad in die vier jaren als secretaris met hem samen te werken. 

G. L. van Eyndhoven 
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Calameuta filiformis (Eversm.), een „vergeten” halm wesp 

(Hym., Cephid.) 
door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

Wanneer men zich gaat bezighouden met de vangst en de studie van de in 

Nederland voorkomende Symphyta heeft men een grote kans bij het verzamelde 

materiaal al spoedig de halmwesp Calameuta filiformis (Eversm.) aan te treffen. 

Wil men dan vervolgens in de Nederlandse literatuur zich ervan op de hoogte 

stellen, waar en wanneer deze soort in ons land is waargenomen en begint men 

daarbij met de naamlijst van Oudemans (1894) te raadplegen, dan blijkt zij daar¬ 

in niet voor te komen, terwijl zij ook in de latere literatuur, voor zover ik heb 

kunnen nagaan, geheel ontbreekt. 

Toch werd de soort al vóór het verschijnen van Oudemans’ lijst uit ons land 

vermeld, ja zelfs als nieuwe soort beschreven, nl. door Snellen van Vollen¬ 

hoven (1858: 231 en 280) als Cephus elongatus Volk 

Merkwaardig dus dat Oudemans in zijn lijst ook deze naam niet vermeldt. De 

soort werd blijkbaar door hem vergeten, of, misschien met opzet, door hem niet 

opgenomen, daar hij mogelijk — dit blijkt uit het naschrift van zijn naamlijst 

(1894: 151) — van Vollenhoven’s determinaties niet ten volle vertrouwde. 

Maar ook daarna schijnt niemand op het voorkomen van de soort bij ons te hebben 

gewezen. 

Dat C. filiformis, door van Vollenhoven als Cephus elongatus alleen opge¬ 

geven van Sterkenburg bij Driebergen en van Heemstede, bij ons niet zeldzaam 

is blijkt uit het feit, dat in de collecties van de Amsterdamse (A.) en Leidse musea 

(L.), in de collectie van Dr. G. Barendrecht (B.) en in mijn eigen verzameling 

(v. O.) materiaal voorkomt van de volgende vindplaatsen: 

Friesland: Warga, juni, van Aartsen (coll. V. O.); Grouw, juni, van Aart- 

sen (coll. v. O.). 

Overijssel: Denekamp, mei, de Meijere (coll. B.). 

Gelderland: Lochern, juni, de Meijere (coll. A.). 

Utrecht: Vreeland, juni, Barendrecht (coll. B.); id., mei, Br. Virg. 

Lefeber (coil. V. O.); Loosdrecht, mei, Br. Virg. Lefeber (coll. v. O.); Nieu- 

wersluis, Over-Holland, juni, Barendrecht (coll. B.) ; Sterkenburg bij Drieber¬ 

gen, aug., Snellen van Vollenhoven (coll. L.). 

Noord-Holland: St. Maartensvlotbrug, gern. Zijpe, Wildrijk, juni, Baren¬ 

drecht (coll. B.); Haarlemmerliede, juni, Barendrecht (coll. B.); Halfweg, 

juni, van Aartsen (coll. v. O.); Heemstede, Iepenrode, juli, Uyttenboogaart 

(coll. B.) ; id. Gliphoeve, juli, Snellen van Vollenhoven (coll. A.) ; Naarder- 

meer, juni, juli, van Aartsen (coll. v. O.); id., juli, Naardermeer-commissie 

(coll. A.); Ankeveen, juni, Piet (coll. B.); id., juni, juli, van der Beek (coll. 

A.); id., juli, Br. Virg. Lefeber (coll. v. O.); Ankeveense plassen, juni, de 

Haas, van Heyningen, Pronk (coll. L.). 

Zuid-Holland: Woerdense Verlaat, mei, van Aartsen (coll. v. O.); Oegst- 

geest, Oud-Poelgeest, mei, van Ooststroom (coll. v. O.); Dordrecht, juni, van 

Aartsen (coll. v. O.); Schelluinen, juni, Zwakhals (coll. v. O.). 
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Noord-Brabant: Biesbosch, juni, van Aartsen (coll. v. O.); Oisterwijk, mei, 

Oudemans (coll. A.) ; Boxtel, Beerze bij Balsvoort, juni, Piet (coll. B.); Meer- 

veldhoven, juni, Barendrecht (coll. B.); Veldhoven, juni, Br. Virg. Lefeber 
(coll. v. O.); Nuenen, juni, Br. Virg. Lefeber (coll. v. O.). 

Limburg: Nuth, juni, van Aartsen (coll. v. O.). 

Wat de dieren in mijn collectie betreft heb ik die in hoofdzaak te danken aan 

de verzamelijver van de heren B. van Aartsen (Halfweg) en Br. Virg. Lefeber 
(Maastricht), die mij de laatste tijd met vele S y mphyta-y angsten, waaronder mooie 

vondsten, hebben verrast. 

De larve van C. filiformis leeft volgens diverse auteurs in de stengels van 

Phragmites communis Trim, het gewone riet, volgens Benson (1951: 28) echter 

ook in die van diverse andere grassoorten als Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Arrhenatherum elatius (L.) P.B. ex J. et C. Presl en 

Phalaris arundinacea L. De soort komt volgens laatstgenoemde auteur voor in 

West» en Midden-Europa, noordelijk tot Finland en oostelijk tot de Kaukasus en 

voorts in Azië, oostelijk tot Chinees Turkestan en Siberië (Irkoetsk). 

Summary 

Calameuta filiformis (Eversm.), mentioned for the first time from Holland by 

Snellen van Vollenhoven (1858: 231) and described by this author as 
Cephus elongatus Voll. (Le.: 280), is missing from more recent Netherlands 

literature. The species appears to be not uncommon in our country. The present 

author has listed the localities from which it is known to him. 
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pelijke mededeling nr. 72 van de K.N.N.V. December 1967. 

Eigenlijk onnodig te vermelden voor wie het werk van de auteur kent, dat deze W.M. 

weer tot de zeer goede behoort. De publicatie telt 48 pagina’s en bevat'niet minder dan 170 

afbeeldingen, alle naar oorspronkelijke tekeningen van de schrijver. 

Na een korte inleiding wordt de levenswijze van de dieren behandeld, daarna het verza¬ 

melen en prepareren. Het grootste deel van de tekst wordt ingenomen door de determineer- 

tabellen, waarbij de voortreffelijke tekeningen een grote steun zijn. Van de 54 uit het gebied 

bekende soorten wordt de mate van voorkomen kort aangegeven, terwijl natuurlijk ook ver¬ 

meld wordt op welke gastheren ze aan te treffen zijn. 

De prijs bedraagt voor leden van K.N.N.V. en Ned. Ent. Ver. ƒ 2,75, voor anderen ƒ 3,25, 

te voldoen door storting op postrekening 13028 ten name van Bureau van de K.N.N.V. te 

Hoogwoud (N.H.). — Lpk. 
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Notes on gall-midges from Israel and their parasites 

by 

U. GERSON and I. HARPAZ 

Dept, of Entomology, Hebrew University, Rehovot, Israel 

Bodenheimer (10), in his check-list of the animals of Palestine, mentions 34 

species of gall midges (Diptera: Cecidomyidae) with their respective hosts, occur¬ 

ring in this country. Later, Bytinski-Salz and Sternlicht (11) added another 

two species to the list, namely Contarinia subulijex Kieffer and Arnoldia szepligeti 

Kieffer, which they found on Quercus ithaburensis Boiss., stating that there were 

still a few other unidentified species of the genus Arnoldia that produce galls on 

this plant. 

The gall midges of economic importance in Israel were recently reviewed by 

Avidov and Harpaz (3). The present paper contains faunistic notes on several 

cecidomyids, most of which are new to this country, and on their hymenopterous 

parasites. The species new to the fauna of Israel are marked with an asterisk in the 

following list. 

Phytophagous Species 

1. (*) Apiomyia bergenstammi Wachtl 

Woody galls on pear twigs were obtained from Mr. Michael Cohen, of the 

Israel Ministry of Agriculture, who collected them at Sasa, Upper Galilee, near the 

Lebanese border, in late April 1967. During the first week of May, 117 adult 

A. bergenstammi emerged from the galls, 66 (56%) of them being females. A 

few days later a number of pteromalid parasites emerged. These were identified 

by Dr. Z. Boucek of Prague as Oxyglypta rugosa Ruschka. 

This appears to be a recent penetration of the pest into Israel from the Lebanon. 

The species has already been reported from several Mediterranean countries, in¬ 

cluding the Lebanon (8). 

2. (*) Asphondylia trabuti Marchai 

Several specimens of this midge were obtained at Rehovot, July 25, 1955, and 

at Yiron, August 19, 1964, both from potato fruit berries, which are the host 

whence Marchal (13) originally described this species. 

3. (*) Contarinia tritici (Kirby), Lemon wheat-blossom midge 

Hitherto, the southernmost localities whence this midge has been recorded (2) 

were Tunisia, Persia and Japan. The present record (Rehovot, April 1, 1951, males 

only, caught on wheat), lying somewhat farther south, marks another point on 

the line delineating the southern fringe of the geographical distribution of C. 

tritici. In more northern countries this pest is known to cause severe damage to 

wheat. In Israel, however, C. tritici has no economic significance, apparently due 

to the arid conditions. 

4. (*) Dasyneura papaveris (Winnertz) 

Larvae of this species were obtained from the seed capsules of Papaver spp., 

during April and May, at and near Rehovot. As many as 20—30 larvae were found 

per capsule. 

This appears to be the first record of D. papaveris from outside Europe. 
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5. Dasyneura oleae (F. Loew) 

Avidov and Harpaz (3) discussed this pest of olives and its leaf galls. They 

also found an unidentified Platygaster sp. to parasitize this midge. 

During the present survey two parasites were reared from D. oleae, namely 

Platygaster apicalis Thomas, and P. oleae Szel. (Proctotrupoidea: Platygasteridae). 

Both were obtained from galled olive leaves, Jerusalem, March 1962. 

Mycophagous Species 

6. (*) Heter op eza pygmaea Winnertz 

Gravid females of this paedogenic midge were obtained from a rotting log at 

Nes Ziyyona, March 1964. 

7. Mycodiplosis spp. 

Most species of Mycodiplosis are plant-rust or mildew feeders, though some 

were recorded as preying on scale insects (6), or on mites (7). Much of the 

available information concerning the plant-rust feeders was summarized by 

Anderson (1). Golenia (12) has suggested that the larvae of Mycodiplosis may 

limit the spread of rusts. 

During the present investigation, rusts on many plants were found to harbour 

these small, reddish larvae, which usually feed on the uredospores. Field-collected 

larvae were reared in the laboratory on cultures of the deuteromycetic fungus 

Diplodia, growing on potato-dextrose-agar slants. Pupation of the midges took 

place on, or in, the mycelium. The emergent adults, as well as occasional parasites, 

were subsequently collected. 

As the taxonomic status of these Mycodiplosis species is uncertain (see section 

on Lestodiplosis), it is deemed best to briefly summarize the pertinent observations 

in tabular form (Table 1). It may be.noted that Mycodiplosis spp. are present in 

many localities in Israel, and probably, the enumerated records are but a small part 

of the fauna. It is also evident that the prevalent parasites, Synopeas ciliatus and 

Aphanogmus spp., have a round-the-year supply of hosts. 

Though it is quite evident that these larvae feed on rust spores, no evidence 

could be obtained as to their actually limiting the spread of rusts. 

Predatory species 

8. Gersonomyia filifera Nijveldt 

This species, presumably predaceous on citrus scale insects, was recently described 

by Nijveldt (14). The midges were reared by Dr. David Rosen. 

G. filifera appears to be one of a complex of species (or genera), locally as¬ 

sociated with citrus scale insects, and currently assigned to the genus Lestodiplosis. 

9. Lestodiplosis spp. 

Lestodiplosis is a large, cosmopolitan genus, predaceous throughout its larval 

stages. Most species prey on other gall-midge larvae (4), others on aphids (5), on 

scale insects (6), on mites, or on hymenopterous larvae (15). 

Two groups of Lestodiplosis specimens were obtained daring this research. 
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Members of the first group prey on other gall-midge larvae, such as Aphidoletes 

(— Phaenobremia) aphidimyza (Rondani) (3), or Mycodiplosis spp. (see 

preceding section). Members of the other group were obtained, mostly by Dr. 

Rosen, from many species of citrus scale-insects. 

The taxonomic position of the species of this genus is rather confused. According 

to Nijveldt (Personal communication, 1963): “The present state of our know¬ 

ledge of the genera Lestodiplosis and Mycodiplosis compels us to be very careful 

in describing new species without a thorough knowledge of their range of prey, 

which may affect the morphological characters. A revision... is highly desirable... 

[until this is done} I hesitate in identifying species of these genera”. 

High humidity is usually considered essential for the pupation and emergence 

of gall-midge adults. However, it was observed that larvae of Lestodiplosis (as 

well as those of other predaceous genera, e.g. Therodiplosis, Pris op sis and Aphido¬ 

letes) could complete their development on the bottom of dry, empty jars, without 

special humidity arrangements. 

10. (*) Therodiplosis persicae Kieffer 

This is a well-known predator of red spider mites (7). In Israel it was often 

found in colonies of this pest, feeding on all its stages. It was collected at Rehovot, 

January 1963, on Bidens tripartita L. ; at Even Yehuda, April 1963, on Solanum 

villosum (L.) Lam.; at Rehovot, May 1963, on Citrus limetta Risso, and in March 

1965 on Agératum sp. 

Larvae of T. persicae were often parasitized by Aphanogmus julmeki Szelenyi 

(Proctotrupoidea: Ceraphronidae). The parasite emerges when the cecidomyid 

larva completes spinning its cocoon. At times the parasite was quite efficient. In 

a sample of densely cocooned citrus leaves (Rehovot, May 1963), no midges 

emerged, all cocoons yielding parasites only. 

11. (*) Trisopsis tyroglyphi Barnes 

Specimens of this mite-eating midge (9) were occasionally (Rehovot, through¬ 

out 1965) obtained from laboratory rearings of armoured scale-insects contamin¬ 

ated by tyroglyphid mites. Males predominated in the collections of this midge. 
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Promotie Dr. R. H. Cobben. Bij het persklaar maken van het vorige nummer 

was het mij uiteraard niet bekend, dat Dr. Cobben het predicaat ,,cum laude” ver¬ 

leend zou worden, een onderscheiding, die, zoals Prof. de Wilde mij meedeelde, in 

Wageningen zelden verleend wordt. Ik vermeld dit daarom alsnog gaarne. — Lpk. 

Over Hommel-koninginnen in het voorjaar. In een ongeveer 40-jarig slecht groeiend grove 

dennenbos in het Nationale Park „De Hoge Veluwe” (bodem grotendeels bedekt met blad- 

mossen), vervolgde ik enige hommelkoninginnen (Bombus terrestris), die hier kennelijk aan 

het zoeken waren naar nestholten. De bodem van dit bos is zeer rijk aan gangen van Apo- 

demus sylvaticus (L.), in tegenstelling tot b.v. die van de Plijmen, eveneens in het nationale 

park. Ongeveer 3—4 cm boven de grond vlogen ze rond, telkens kleine lussen en bogen be¬ 

schrijvend, terwijl ze dan weer, meestal in een zijdelingse vlucht, een iets grotere afstand 

aflegden. Zo nu en dan lieten ze zich neer op de dorre naalden en het mos en deden even 

een poging in de strooisellaag te dringen. Ik geloof dat dit meer was op te vatten als een 

poging om te ontdekken of hieronder soms een gang zat. Hieruit zou men dan kunnen con¬ 

cluderen, dat het zoeken naar nestholten langs visuele weg geschiedt en dat de dieren dus niet 

afgaan op de geur die uit zo’n muizegat komt. Het is me overigens niet erg duidelijk waaraan 

de dieren zouden zien dat er een gang is. Soms verdwenen ze in een donker gat, dat een 

enkele keer bovendien nog was gemarkeerd door een ring van licht zand op het mos. Maar 

ook zag ik een koningin verdwijnen in een gang die onder een dikke laag rul opgestapelde 

dennenaaiden lag. De gang was voor mij pas te zien, toen ik de naalden weghaalde en een 

gat met een diameter van ongeveer 4 cm vrijkwam. 

Was het gat gevonden, dan ging de hommelkoningin er in. Maar steeds zag ik dat ze na 

kortere of langere tijd weer te voorschijn kwam (soms bij een tweede opening een eind verder; 

ze inspecteerde dus de gang). Geur van muizen speelt misschien een rol, misschien niet. De 

aantrekkelijkheid van het nestmateriaal wordt niet vergroot door toevoeging van enkele kris¬ 

tallen van acetamide, een stof die voor de mens een muizengeur afgeeft. 

J. Kleinhout Jr., p/a Zwolseweg 14, Deventer. 
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A remarkable teratological specimen of the Indian stick insect 

Carausius morosus Br. (Phasmidae, Orthoptera) 

by 

L. P. PIJNACKER 

Genetisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen, Haren (Gr.), The Netherlands 

Fusion of legs (symmelia) has been observed rarely in insects. The fusion may 

occur between the legs of the same pair or between legs of one side of the body 

(Balazuc, 1948). Cappe de Bâillon (1927) described a partial fusion of the 

left foreleg and middle leg of a Carausius morosus embryo. 

Fig. 1. Carausius morosus Br., nymph with symmelia of the right middle and hind legs. 

Among the C. morosus individuals, bred at our institute, a female nymph was 

found which had symmelia of the right middle and hind legs. The monster died 

during the first instar. The description is as follows (Fig. 1, 2). 
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Fig. 2. Detail. 2 = mesothorax, 3 = metathorax, I = first abdominal segment, II = 

second abdominal segment, AC = antecosta, C = coxa, EM = epimerum, EMS = EM 2 

+ ES 3 + EM 3, ES = episternum, L = lateral region of TI, O = outgrowth of EMS, 
S = spiracle, ST = sternite, T = tergite, TR = trochanter,.= ridge. 

The mesothorax is 3.3 mm long, which is 0.6 mm longer than normal. The left 

side of the metathorax is 1.9 mm long, which is normal, and the right side 0.6 

mm. Only about the left half of the metathoracic tergite (1.3 mm long) has 

developed. It bends much to the left lateral side causing the episternum to be 

curved. The left half of the first abdominal tergite is normal (0.6 mm long) ; 

the anterior part of the right half has been stretched and bent a little to touch the 

mesonotum. The shape of the sternites of the meso- and metathorax resembles 

that of the tergites. However, the fusion pattern is indistinct. The right halves of 

the metathoracic prae- and basis-sternite are probably absent and the right halves 
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of the meso- and metathoracic furcasternites seem to have fused. The right meso- 

thoracic epirnerum and metathoracic episternum and epimerum form a small single 

plate with an outgrowth on the fused coxae. In this plate the right metathoracic 

spiracle is posterior of the spiracles of the first abdominal segment. The coxae and 

the bases of the trochanters of the right middle and hind legs have been fused. 

The right hind leg has only two tarsal joints. 

Summary 

A Carausius morosus Br. nymph with symmelia of the right middle and hind 

legs has been described. 
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Museum Bulletin 257. p. 1—483, fig. 1—846, 1967 (gepubliceerd 31.1.1968). 

In de inleiding tot deze uitgebreide studie bespreekt de auteur de geologische geschiedenis 

van de eilandengroep, zoals die uit de tot nu toe bekende gegevens gereconstrueerd kon 

worden. Duidelijk blijkt eruit, welk een biezonder interessant gebied de archipel vormt, 

doordat zij een deel vormde van de verbinding met noordelijk en zuidelijk ervan gelegen 

continenten. Dat de eilandengroep echter reeds lang op zich zelf staat, blijkt overduidelijk uit 

het grote aantal endemismen, dat er wordt aangetroffen: van de nu bekende 291 soorten 

Microlepidoptera niet minder dan 203 ! 

Dat deze 291 soorten slechts een klein deel vormen (op zijn hoogst een vijfde, schat 

Diakonoff) van het werkelijk voorkomende aantal, spreekt bij zo een uitgestrekt en klima¬ 

tologisch zo verschillend gebied wel haast vanzelf. 

Het werk is niet maar een opsomming van de bekende soorten, doch het bevat een ge¬ 

detailleerde behandeling ervan met determinatietabellen, afbeeldingen van de genitaliën en 

aderstelsels en foto’s van de vlinders zelf. Op deze wijze heeft de auteur een betrouwbare 

basis gegeven voor verdere bestudering van de Filippijnse Microlepidoptera-fauna. Wij 

wensen hem dan ook van harte geluk met de voltooiing van dit belangrijke werk. — Lpk. 

Klein, Wim, Wespentabel. P. 1—11, fig. 1—24. Uitgave van de Jeugdbond voor Natuur¬ 

studie, Herengracht 540, Amsterdam-C. Prijs ƒ 0,60 -|- ƒ 0,60 voor porto en administratie, 

te storten op postgiro 233040 ten name van Bondsuitgevërij der N.J.N. 

In 1951 gaf de N.J.N. een wespentabel uit, die samengesteld was door P. J. de Boer. 

De nu verschenen tabel, waarmee alle Nederlandse plooiwespen gedetermineerd kunnen wor¬ 

den, is een geheel nieuwe bewerking van de familie. Het grootste deel wordt ingenomen door 

de determinatietabellen, die toegelicht worden door duidelijke figuren. In een aanhangsel geeft 

de auteur nog een aantal biezonderheden over elke soort, zoals de plaats van het nest, de 

mate van voorkomen en de afmetingen. 

Weer een fraaie uitgave van de N.J.N., die ongetwijfeld door velen met succes gebruikt 

zal worden. — Lpk. 
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Enige aanvullende gegevens over Nederlandse wolfspinnen 

(Araneae - Lycosidae) 

door 

L. VLIJM, A. KESSLER en A. M. KESSLER-GESCHIERE 

Zoölogisch Laboratorium, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1087, Amsterdam 

De gegevens betreffende het voorkomen van wolfspinnen in Nederland, gepu¬ 

bliceerd door Wiebes (1959), werden sindsdien aangevuld door Wiebes (1964) 

en Kessler-Geschiere (1965). In de afgelopen jaren verzamelden wij op ver¬ 

schillende plaatsen in Nederland, waardoor een aantal nieuwe gegevens verkregen 

werd, voornamelijk betreffende het genus Pardosa. 

Van de door Wiebes genoemde Pardosa-soorten werden tot nog toe Pardosa 

agrestis, P. agricola en P. paludicola niet aangetroffen. Men mag wel aannemen, 

dat het hier om soorten gaat welke in Nederland niet algemeen voorkomen. Het 

lijkt, op grond van de gegevens van het habitat van P. paludicola in het buiten¬ 

land, waarschijnlijk dat deze soort vooral in aantal verminderd is door het ver¬ 

beterde waterregime in geheel Nederland. 

Achtereenvolgens worden de Pardosa-soorten van enig commentaar voorzien. 

P. amentata, P. nigriceps, P. lugubris en P. pullata komen zo algemeen voor, dat 

commentaar overbodig is. 

P. monticola (CL). Wij kunnen de conclusie van Wiebes, dat het hier gaat om 

een soort met weinig straffe habitatbinding, volledig bevestigen. P. monticola werd 

door ons o.a. aangetroffen in droge duingebieden van Schiermonnikoog, in vrij 

natte gebieden, mits voorzien van een lage vegetatie, en ook op kale heide nabij 

Hollandse Rading, op de Hoge Veluwe, en op de Mookerhei. Zie ook Vlijm en 

Kessler-Geschiere, 1967. 

P. palustris (L.). Wordt door Wiebes (1959) opgegeven in heiden en weilan¬ 

den in het oostelijk gedeelte van Nederland. Wij troffen de soort aan nabij Elspeet 

(var. herbigrada Blw.), op de Mookerhei, in het natuurreservaat ,,Het Bruuk”. 

Twee opmerkingen dienen betreffende P. palustris te-worden gemaakt: 

1. De soort komt ook in het westen voor. Wij constateerden enkele jaren lang 

het voorkomen op opgespoten terrein in de omgeving van Amsterdam. Ook de 

variëteit P. palustris herbigrada werd, zij het in gering aantal, hier aangetroffen. 

Een paar exemplaren werden gevonden op het vogeleiland in het Amsterdamse 

Bos. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig van grotere populaties in de opgespoten 

terreinen. 

2. De variëteit P. palustris herbigrada vertoont eenzelfde balts als P. palustris. 

Het komt ons voor dat, gezien ook de grote variatie in tekening en epigyne struc¬ 

turen binnen verschillende soorten van het genus Pardosa, het onderscheiden van 

variëteiten in kleurpatroon voorlopig weinig zin heeft, tenzij iets van de populatie- 

genetische achtergronden bekend is (vergelijk hiermee een te verschijnen publi- 

katie over Lycosiden in Z.-Frankrijk, Spanje en Corsica). 
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P. purbeckensis F„ O. Pick. Cambr. Deze soort, die algemeen is in kweldergebie- 

den, werd door ons in klein aantal aangetroffen op opgespoten terrein nabij Am¬ 

sterdam. Dit voorkomen is, in verband met het scherp te omschrijven habitat, 

merkwaardig (gegevens: opgespoten terrein Buitenveldert: 11.VI. 1963, enige $ $ 

en $9). 

P. proxima C. L. Koch. Deze soort is tot nog toe niet uit Nederland bekend. 

Wiebes (1959) merkte reeds op, dat de soort zijns inziens gevonden zou kunnen 

worden, daar uit België, nabij onze grens, exemplaren bekend zijn. Wij verzamel¬ 

den van deze soort 21 $ $ , 1 $ enl juv. $ in het Geuldal in de nabijheid van 

Epen. Po proxima bereikt zijn noordgrens in Nederland. Uit Engeland is P. pro¬ 

xima ook slechts van één vindplaats bekend (vergl. Locket & Millidge, 1951). 

P. hortensis (Thor.). De beschrijving van Wiebes (1959) wordt door ons 

bevestigd. Wij troffen de soort tot nog toe slechts op enkele plaatsen in Zuid- 

Nederland aan: 

a. 2 $ en enige juvenielen nabij Mook op een zuid-geëxponeerde helling, in een 

populatie van P. amentata. 

b. Een goede populatie in de Heimans-groeve in het Geuldal, die ook om deze 

reden terecht natuurreservaat is. 

c. Enkele verspreide plaatsen in Z.-Limburg (omgeving Maastricht). 

Ongetwijfeld bereikt P. hortensis in ons land de noordgrens van zijn versprei- 

ding. 

P. prativaga (L. Koch). Deze soort is minder algemeen dan P. pullata. Het is 

moeilijk om het habitat van deze soort ten aanzien van dat van P. pullata af te 

grenzen. Alhoewel de algemene beschrijving van Wiebes (1959) voldoet, dient 

te worden opgemerkt, dat in een betrekkelijk droog duingebied van de waterlei¬ 

dingduinen, in de nabijheid van Vogelenzang, een zich handhavende populatie 

bleek voor te komen. Het gaat 'hier om een gebied, dat een vrij dichte en hoge 

grasvegetatie bezit. Ten aanzien van de vindplaats bij Oostvoorne (Wiebes, 1959) 

kan worden opgemerkt, dat P. prativaga daar gezamenlijk voorkomt met P. pullata. 

Dit zelfde geldt voor een populatie bij Oud-Valkeveen en in „Het Bruuk” nabij 

Mook. De soort-onderscheiding tussen P. prativaga en P. pullata wordt op ’t 

ogenblik op ons laboratorium nader onderzocht. 

Enige andere wolfspinnen 

Arctosa leopardus (Sund.). Wiebes (1959) vermeldt van deze soort „wide¬ 

spread, but rare”. Onze gegevens (Oostvoorne, Schiermonnikoog) wijzen uit, dat 

A. leopardus in bepaalde vochtige gebieden vrij algemeen voorkomt. 

Arctosa perita (Latr.). Dit is een soort die, daar waar zich een geschikt habitat 

voordoet, zich snel vestigt. Dit blijkt o.a. uit vondsten in kaal, zandig opgespoten 

terrein nabij Amsterdam. 

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert). Deze soort komt vrij zelden voor, waar- 
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schijnlijk omdat zijn habitat (veengebied in het oosten en zuiden van het land) 

niet algemeen is. Wij kennen H. rubrojasciata van het Voltherbroek (nabij Dene- 

kamp), van Chaam in N.-Brabant en van Z.-Limburg. 

Aulonia albimana (Walck.). Deze soort bereikt ongetwijfeld in ons land de 

noordelijke grens van zijn verspreiding. Wij troffen A. albimana, behalve in het 

Meyendel (vergl. Wiebes, 1959), ook in een enkel exemplaar aan in het Amster¬ 

damse waterleidinggebied nabij Vogelenzang. 

Pirata latitans (BL). Wordt door Wiebes (1959) opgegeven voor moerassige 

streken in het westen. Wij vonden flinke populaties van deze soort ook nabij 

Mook en in ,,Het Bruuk”. Naar ons oordeel is P. latitans algemener dan door 

Wiebes (1959) wordt verondersteld. 

Summary 

Supplementary data on Lycosid spiders in the Netherlands are given. One 

species, Pardosa proxima, is new for the country, some are rare, and the others 

were found in places not usually inhabited by the species. 
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Dat de aanwezigheid of afwezigheid van licht van grote invloed is op de gedragingen van 

planten en dieren, is een reeds lang bekend feit. Dagdieren zijn alleen actief bij een bepaalde 

minimum lichtsterkte, nachtdieren bij afwezigheid ervan. Natuurlijk spelen ook andere facto¬ 

ren een rol: temperatuur, windsterkte, vochtigheid. Maar primair is de aan- of afwezigheid 

van licht. 

Onderzoekingen van de laatste decennia hebben echter aangetoond, dat de aanwezigheid 

van licht (de fotoperiode) of de afwezigheid ervan (door de auteur de scotoperiode genoemd) 

van veel groter betekenis zijn dan vroeger vermoed werd. De tijd van het uitkamen van 

insekten, het zwermen, de werking van bepaalde klieren, de groei, de diapauze, de aanpassing 

aan bepaalde oecologische omstandigheden zijn alle verschijnselen, die min of meer onder 

invloed van de lengte van de fotoperiode kunnen staan. 

Het boek geeft een analyse van alle aspecten, die met het onderwerp in verband staan en 

is een nuttige handleiding voor hen, die er een speciale studie van maken en voor degenen, 

die een modern overzicht van dit onderdeel van de biologie willen raadplegen. — Lpk. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.VIII.1968 155 

Mesosyrphus nigritarsis (Zett.) (Dipt., Syrphidae) nieuw voor 

de Nederlandse fauna 
door 

H. J. G. MEUFFELS 

Op 20 mei 1967 ving ik in het natuurreservaat „de Ospelse Peel" op Ranun¬ 

culus een zweefvlieg, die bij determinatie met de tabel van Coe (1953) een wijfje 

bleek te zijn van Mesosyrphus nigritarsis (Zett.) (zie voor wat de naam betreft: 

Dusek & LaSKA, 1967). Op aanraden van de heer van der Goot te Amsterdam 

heb ik het exemplaar ter controle opgestuurd naar de heer R. L. Coe te Londen; 

deze bevestigde mijn determinatie. 

M. nigritarsis lijkt sterk op Epistrophe nitidicollis (Mg.), waarvoor ik mijn 

vangst op het eerste gezicht dan ook hield. De opvallendste verschilkenmerken 

zijn: M. nigritarsis heeft alle tarsen donker, grotere „stofvlekken” op het voor¬ 

hoofd, bredere gele banden op het achterlijf en (voorzover het 9 $ betreft) een 

geheel geel behaard schildje. Van Epistrophe ochrostoma (Zett.) verschilt deze 

soort o.a. door de zwarte coxae en de donkere tarsen van de voor- en middelpoten. 

Voor de determinatie kan men het beste Coe (1953) gebruiken. Sack (1932) 

beschrijft de soort zeer onnauwkeurig, zoals ook door Schneider (1953) wordt 

opgemerkt: de lichaamslengte is zeker meer dan 6 mm (SéGUY, 1961, geeft op 

6—8 mm en Schneider, 1953, 10 mm; mijn exemplaar is zelfs 10,5 mm lang) 

en bij het $ is de beharing van het schildje geheel of nagenoeg geheel geel (een 

kenmerk dat ook SéGUY, 196I, niet vermeldt; men vergelijke Collin, 1952, en 

Schneider, 1953). 

M. nigritarsis wordt beschouwd als een zeldzame soort. Aanvankelijk was ze 

slechts bekend van Scandinavië en Schotland in weinig exemplaren (Collin, 

1952). SéGUY (1961) vermeldt haar op gezag van Stackelberg en Strobl nog 

van de omgeving van Leningrad en uit de Alpen. Schneider (1953) beschrijft 

de larven van M. nigritarsis als rovers van eieren en larven van Melasoma viginti- 

punctata Scop. (Col., Chrysomelidae) uit de omgeving van Zürich, terwijl hij tevens 

het voorkomen van de soort in N.-Italië aannemelijk maakt. Hij schrijft de zeld¬ 

zaamheid toe aan het kennelijk in plaats en tijd zeer begrensde optreden van de 

soort, die op enkele Chrysomelidae-soorten gespecialiseerd is. 

Summary 

Mesosyrphus nigritarsis (Zett.), a species new to the Dutch fauna. 
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Aantekeningen over Nederlandse Odonata. 

I. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) in Nederland 

(Libellulidae, Sympetrinae) 

door 

B. KIAUTA 

Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), 
Zeist, Nederland 

RIVON-mededeling nr. 280 

Het is de bedoeling onder bovenstaande titel regelmatig nieuwe verspreidings- 

gegevens en andere veldbiologische waarnemingen betreffende de Nederlandse 

libellenfauna te publiceren. Dit eerste opstel handelt over Crocothemis erythraea 

(Brullé, 1832), die onlangs voor de tweede maal in ons land werd gevangen. 

Lieftinck (1926) stelde dat het onwaarschijnlijk is, dat de soort autochthoon 

Bekende vindplaatsen van Crocothemis erythraea (Brullé) in de Benelux: 1. Longchamps 

s/Geer, België (1859, 1878), 2. Denderleeuw, België (1963, ?1966), 3. De Bilt, Nederland 

(1967), 4. Bakkum, Castricum, Nederland (1959). 
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in Nederland voorkomt. De twee beschikbare meldingen steunen zijn mening 

geheel. Verzameld werden: 

(1) een geslachtsrijp wijfje, gevangen in de duinen bij Bakkum (gemeente 

Castricum, prov. Noord-Holland) op 1 juli 1959 door het Waterleidingbedrijf 

Noord-Holland. Het exemplaar wordt bewaard in de collectie Nederlandse Odo- 

nata in het Zoölogisch Museum (afd. Entomologie) te Amsterdam; 

(2) een nogal oud wijfje (met licht beschadigde vleugels), gevangen te De Bilt 

(prov. Utrecht) op 24 juli 1967 door de schrijver. Het exemplaar zal gedeponeerd 

worden in de verzameling van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 

Leiden. 

Het is zeker slechts toevallig, dat de twee exemplaren in zo verschillende milieus 

werden gevangen: in de duinen en in een parkachtig landschap met bos in de 

nabijheid. 

Er moet op gewezen worden, dat de massale libellentrek in Nederland voor¬ 

namelijk voorkomt langs de kust van de provincies Zeeland tot in Friesland. De 

vindplaats Bakkum ligt in deze streek, niet echter De Bilt, ofschoon ook van daar, 

in het centrum van het land, trek van libellen werd vermeld (Thijsse, 1925). 
Een gedetailleerde beschrijving van de duinen te Bakkum is niet beschikbaar. De 

vindplaats te De Bilt is een park met sloten, die meer of minder schoon water 

voeren waarin Daphnia sp. voorkomt. In de omgeving liggen weiden en bos. Deze 

vindplaats werd van 1964—1966 in het seizoen bijna wekelijks bezocht. In de 

wijde omgeving komen de soorten voor, die in de hier volgende lijst met hun 

frequentie worden genoemd i): 

Sympecma jus ca (v. d. Lind.) + 

Lestes sponsa (Hans.) + + 

Lestes virens (Charp.) + +•'+ 

Lestes viridis (v. d. Lind.) + 

Coenagrion puella (L.) -J- + + 

Coenagrion pule hélium (v. d. Lind.) + + 

Erythromma najas (Hans.) + + 

Pyrhosomma nymphula (Sulz.) + + 

Enallagma cyathigerum (Charp.) + + 

1 schnür a elegans (Charp.) + + + 

Aeshna cyanea (Müll.) + + + 

Aeshna grandis (L.) + 

Aeshna mixta Latr. + + + 

Anax imperator Leach + 

Cordulia aenea (L.) + 

Libellai a quadrimaculata L. .+ 

Sympetrum danae (Sulz.) + 

Sympetrum striolatum (Charp.) + + + 

Sympetrum vulgatum (L.) + + 

) -j—1—b algemeen; -j—[- meerdere exemplaren; -f- één exemplaar. 
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Crocothemis erythraea werd nooit tevoren gezien. Het onlangs buitgemaakte 

insekt was op jacht boven water, terwijl het van tijd tot tijd op de oever kwam om 

de jacht boven de aangrenzende weide voort te zetten. Het zette zich nu en dan 

neer op uitstekende punten en rietstengels. Het dier was zeer snel en ongewoon 

schuw, zodat het wel enige tijd duurde voor het kon worden gevangen. De afzet¬ 

ting van eieren werd niet waargenomen. Larven werden in ons land nooit gevon¬ 

den. 

Het is bekend, dat in de landen waar Crocothemis erythraea autochthoon is, hij 

zeer lang vliegt (van mei tot september in Val d’Aosta, Conci & Nielsen, 1956; 

van mei tot oktober in Zuid Slovenië, Joegoslavië). Trekvluchten van deze soort 

werden uit Portugal gemeld (Owen, 1958). 

Crocothemis erythraea is een Indo-ethiopische soort, een van de meest algemene 

libellen (Anisoptera) uit de landen rond de Middellandse Zee. Schaarse meldingen 

of het voorkomen van tijdelijke kleine kolonies zijn bekend uit bijvoorbeeld Hon¬ 

garije, Wenen, Tirol, Zwitserland, omgeving van Parijs, Beieren, Baden en Bran¬ 

denburg. Voor een gedetailleerd overzicht van de verspreiding in Europa wordt 

verwezen naar Buchholz (1967). De soort werd nooit in Luxemburg aangetroffen 

(Hoffman, I960). De bekende vindplaatsen uit de Beneluxlanden staan op 

bijgaand kaartje aangegeven. 

Enige exemplaren zijn uit België bekend geworden, waar een exemplaar werd 

waargenomen te Denderleeuw bij Brussel in 1963 en later weer een in 1966 

(Cammaerts, 1967). Dit laatste exemplaar werd volgens persoonlijke mededeling 

(10 november 1967) van Dr. H. J. Dumont (Gent. België) alleen gezien en niet 

gevangen, zodat de determinatie onzeker is. Dr. Dumont heeft in de loop van 

12 jaar regelmatige waarnemingen nooit larven van C. erythraea op deze vindplaats 

aangetroffen. De Selys-Longchamps (1878) maakte ook melding van vijf exem¬ 

plaren, gevangen te Longchamps s/Geer (gemeente Waremme, prov. Luik) in 

1859 en 1878. Het is niet onmogelijk, dat de soort nu en dan hier en daar in België 

gedurende enige jaren tot voortplanting komt in een voor de soort tijdelijk gunstige 

omgeving, zoals dat ook bekend is na massale trek van Sympetrum fonscolombei 

(Sei.). Zulke kolonies zullen zich echter moeilijk kunnen handhaven, omdat hun 

ontwikkelingssnelheid en de duur van hun diapauze niet aan de nieuwe (koude) 

omgeving zijn aangepast. 

De twee in Nederland gevangen exemplaren zijn ongetwijfeld immigranten, 

doch over hun herkomst kan weinig of niets worden gezegd. Het is interessant, dat 

beide meldingen betrekking hebben op volwassen wijfjes. 

Juni 1959 was een — op de laatste vijf dagen na — bijzonder zonnige en droge 

maand; de gemiddelde temperatuur was iets hoger dan normaal. Zoals gewoonlijk, 

overheersten zuidwestelijke en westelijke winden (cf. K.N.M.L, 1959). Zeer warm 

weer met gelijke windrichtingen overheerste in juli 1967. Op 24 juli, de dag van 

de vangst, was het in De Bilt ongewoon warm met zwakke zuidoostelijke tot zuid¬ 

westelijke wind. Het is eerder waarschijnlijk dat de twee exemplaren afkomstig 

zijn uit zuidwest Europa dan uit meer centraal of zelfs aan de atlantische kust 

gelegen gebieden. De geografische positie van de vindplaatsen in de Benelux wijst 

daar misschien ook op. Tot een soortgelijke, maar meer gespecificeerde conclusie 

kwam ook Dumont (1967), wiens interessante publikatie is verschenen nadat het 

manuscript voor dit artikel al bij de redaktie was. 
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De larvale ontwikkeling duurt een jaar (Wenger, 1955). De biologie en etho¬ 

logie werden beschreven door Schuster (1956) en Aguesse (1959). De soort 

overwintert als larve. Het is een typische libel van stilstaand water (Potamion), 

die af en toe ook in zwak stromend (Rhitron) of in brak water voorkomt. 

Het kleine genus is verspreid over zuid Europa, het vasteland van Afrika, 

Madagascar, het Nabije Oosten, India, zuid China, Japan, de Sunda-eilanden, 

Nieuw Guinea, de Philippijnen en Australië. 

Er is enig verschil van mening over de status van de soort en bijgevolg over de 

nomenclatuur van C. erythraea (Brullé) en C. servilia (Drury). Gezien de zeer 

kleine structurele verschillen was Ris (1911) van mening, dat de scheiding van 

de twee soorten een zaak van persoonlijke smaak was, maar in zijn latere publica¬ 

ties bleef hij de soorten duidelijk scheiden (Ris, 1921). Fraser (1936) vond, dat 

deze twee slechts als ondersoorten te scheiden waren en beschouwde servilia als 

nominaatvorm, daar deze het eerst beschreven was. Buchholz (1967) beschouwde 

erythraea als synoniem (of ondersoort?) van servilia. Het staat echter vast, dat 

servilia en erythraea goede soorten zijn (zie ook afbeelding bij Morton, 1920). 

Het is misschien interessant te vermelden, dat het chromosoomgetal n = 13 
voorkomt in Indiase (Dasgupta, 1957) en in Europese populaties van C. ery¬ 

thraea zowel als in de Indiase populaties van C. servilia (Asana & Marino, 1935; 

Ray Chaudhuri & Dasgupta, 1949). Van deze laatste soort werden echter 12 
chromosomen gevonden in de spermatocyten van dieren uit Japan (Omura, 1955). 
Dit feit op zich zelf is natuurlijk onvoldoende voor een uiteindelijke taxonomische 

beschouwing. 

Summary 

A review is given of the Benelux localities of the libellulidan dragonfly 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). The species possibly breeds here and there 
in Belgium for a few years. The Dutch specimens, on the other hand, should be 

considered as immigrants. 
[Longchamps-sur-Geer, the famous locality of de Selys Longchamps, is not 

a town or a village, but the castle of the Baron de Selys Longchamps. This is 
situated in the municipality of Waremme, in the north-west of the Belgian province 
of Liège, on the river Geer (in the Netherlands: Jeker), a tributary of the Meuse, 
which it reaches at Maastricht, the capital of Dutch Limburg. — Ed.] 
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Populatiebiologie. Uitgave van het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouw- 

documentatie te Wageningen; 1967. Prijs ƒ 6,90. 

In maart en april 1967 organiseerde de Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen te Amsterdam een symposium onder de titel „Populatie¬ 

biologie”. Uit de daar gehouden inleidingen werd het 240 pagina’s tellende boek samen¬ 

gesteld. Het is niet mogelijk in kort bestek een uitvoerige bespreking van de vele interessante 

problemen, die aan de orde gekomen zijn, te geven. Volstaan moet worden met een opgave 

van de titels der gehouden voordrachten, zodat de belanghebbenden in elk geval weten, wat 

ze in het boek kunnen vinden. 

Prof. Dr. D. J. Kuenen schreef het woord vooraf en de nabeschouwing. De onderwerpen 

zelf waren de volgende: 

Dr. H. Wolda: Variaties in aantallen dieren in natuurlijke populaties. 

Prof. Dr. H. Klomp: Experimenten en modellen in de populatie-dynamiek. 

Dr. J. C. Zadqks: Epidemieën als populatiebiologisch verschijnsel. 

Dr. W. H. van Dobben: Individu en populatie bij plant en dier. 

Dr. Ir. J. H. van der Veen: Populatiegenetica. 

Dr. W. Scharloo: Genetische variatie en selectie in populaties. 

Dr. K. Bakker: Natuurlijke selectie en oecologie. 

Dr. Ch. H. Andreas: Soort en populatie in het plantenrijk. 

Prof. Dr. K. H. Voous: Populatie en soort in de diersystematiek. 

Het boek besluit met een literatuurlijst en een index. — Lpk. 
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In memoriam A. J. Besseling 

22.11.1898—13.V.1968 

De acarologie in Nederland heeft een gevoelig verlies geleden door het heen¬ 

gaan, op 13 mei 1968, van de Heer A. J. Besseling. 

Wat anciënniteit betreft, behoorde hij tot onze oudste leden. Reeds in het 

verenigingsjaar 1923/24 had hij zich bij de N.E.V. aangesloten en hij nam met 

zijn bijzondere onderwerp van studie, de watermijten en wel speciaal de Hydrach- 

nellae, in ons midden een unieke plaats in. 

Zijn gehele leven heeft Besseling de watermijten bestudeerd, in het bijzonder 

die, welke tot de Nederlandse fauna behoren. Hoewel hij steeds als amateur heeft 

moeten werken, heeft hij een internationaal peil bereikt en hij stond dan ook met 

de specialisten van de gehele wereld in contact. 

In zijn jonge jaren waren Dr. A. C. Oudemans en hij de enige specialisten 

voor acarologie in Nederland. Omstreeks 1930 kwam ik er als derde bij en het 

was logisch, dat ik mij vooral met de terrestrische mijten zou gaan bezighouden. 

Zo hebben wij elkaar dus omstreeks 40 jaar gekend en vele malen hebben wij 

materiaal uitgewisseld. 

Regelmatig verschenen van zijn hand geschriften over de Hydrachnellae. 

Alleen al zijn serie „Nederlandse Hydrachnellae” bestaat uit 46 studies en in dit 

nummer van de Entomologische Berichten verschijnt nog een artikel, dat wij helaas 

posthuum moeten publiceren, zo plotseling is hij uit ons midden weggenomen. 

Uit al deze kleine studies is in 1964 een grote samenvatting voortgevloeid van 

199 pagina’s en 333 afbeeldingen, getiteld: ,,De Nederlandse Watermijten 

(Hydrachnellae Latreille 1802)”, welke door onze vereniging is uitgegeven als 

deel 1 van de serie „Monographieën van de Nederlandsche Entomologische 

Vereeniging”. 
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Besseling was een trouw bezoeker van onze vergaderingen. Met zijn vriendelijk 

karakter stond hij open voor iedereen, die hem over de watermijten wilde raad¬ 

plegen. Met grote toewijding determineerde hij het materiaal, dat hem van ver¬ 

schillende zijden werd toegezonden en altijd waren zijn antwoorden nauwgezet en 

gedetailleerd. Het wegvallen van zijn grote kennis en ervaring betekent voor de 

studie der Hydrachnellae een groot verlies. 

G. L. van Eyndhoven. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburger dijk 21. 

Drie in Nederland aangetroffen adventieven (Lepidoptera) 
door 

J. E. F. ASSELBERGS 

1. Theretra japonica Orza (Sphingidae). In oktober 1967 ontving ik een fraai 

exemplaar van deze pijlstaart, dat in de haven van Rotterdam in een Chinese 

vrachtvaarder was aangetroffen. Het is een raadsel hoe deze snelle vlieger in zo’n 

perfecte staat het andere einde van de aarde heeft kunnen bereiken. Volgens 

Jordan (in ,,Seitz” 2 : 259, 1912) hoort hij thuis in Japan, het Amoergebied, 

Korea, Formosa en China tot de Yang-Tse-Kiang, terwijl Seitz zelf in vol. 10 : 

567 (1929) meedeelt, dat de vlinder ook ten zuiden van deze rivier voorkomt. 

2. Antichloris eriphia Fabricius (Ctenuchidae). Op 11 september 1966 maakte 

ons medelid de heer P. van Kalmthout mij attent op een donszacht geel spinsel, 

dat vastgehecht zat op een der bananen, die bij hem thuis in de fruitschaal lagen. 

Nadat ik gezien had, dat dit spinsel een roodbruine pop bevatte, nam ik het geheel 

mee naar huis, daar ik vermoedde met een adventief te doen te hebben. 

Na 11 dagen kwam een vlinder te voorschijn, die mij onbekend was. Het leek 

me duidelijk een verwant van onze Amatis phegea L., een vertegenwoordiger dus 

van de Ctenuchidae (vroeger Amatidae), een familie, die in Zuid-Amerika zijn 

grootste verbreiding heeft. Ook deze „bananenvlinder” hoort tot een soort, die in 

dat deel van de wereld thuis hoort en daar zeer verbreid is. 

De vleugelvorm komt overeen met onze inlandse soort, maar de witte vlekken 

ontbreken en ook de antennen van het $ zijn gekamd. 

3. Lagoptera magica Hübner (Noctuidae). In oktober 1966 bracht men mij een 

Catocala-diCh.tige uil, die weer aangetroffen was op een vrachtschip in de Rotter¬ 

damse haven. Bij navraag bleek, dat het schip vermoedelijk uit Pakistan of India 

kwam. 

De Sphingide en de Noctuide werden in het Zoölogisch Museum (Afdeling 

Entomologie) te Amsterdam gedetermineerd, terwijl de Ctenuchide door de heer 

F. Daniel te München (Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates) op naam 

werd gebracht. 

Ten slotte dank ik de heer J. Huisenga voor de uitstekende foto’s, die hij voor 

mij van de drie exemplaren vervaardigde en die hierbij afgedrukt zijn. 

Summary 

Three species of Lepidoptera are mentioned which were incidentally introduced 

into the Netherlands, viz.: 
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J. Huisenga 

1. Theretra japonica Orza. 2. Antichloris eviphia Fabricius. 3. Lagoptera magica Hübner. 

1. Theretra japonica Orza, a Spingid met with in a Chinese cargo vessel in the 

harbour of Rotterdam. 
2. Antichloris eriphia Fabricius, a Ctenuchid the cocoon of which was found 

attached to a banana. 
3. Lagoptera magica Hübner, a Noctuid from South-east Asia and found in a 

cargo vessel from Pakistan or India, again in the harbour of Rotterdam. 

Bergen op Zoom, Moeregrebstraat 10. 
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Vangsten van Macrolepidoptera in midden-Limburg in 1967 

door 

C. OTTENHEIJM 

Harpyia bicuspis Borkhausen. Velden, één exemplaar op 16.VI; Tegelen, twee 

op 4 en 7.VII. 

Harpyia furcula Clerck. Tegelen, drie exemplaren op 31.VII op licht. 

Harpyia bifida Brahm. Tegelen, één exemplaar op 31.VII, één op 2.VIII en 

de derde op 8.VIII. 

Stauropus fagi L. Tegelen, drie exemplaren in juni en juli; Vlodrop, één op 

l.VII. 

Leucodonta bicoloria Denis & Schiffermüller. Tegelen, drie exemplaren, resp. 

op 22 en 24.VI en op 7.VII. 

Lymantria monacha L. Vlodrop, twee mannetjes op 16.VI. 

Peridroma saucia Hübner. Te Montfort één op licht op 28.VIII. 

Tethea fluctuosa Hübner. Vlodrop, vier exemplaren in juli. 

Callimorpha dominula L. Tegelen, één exemplaar op 12.VII. 

Sciapteron tabaniformis Rott. Tegelen, zeven exemplaren e.p. van 30.VI-29.VII. 

Aegeria vespiformis L. Blerick, één exemplaar op 16.VII. 

Aegeria formicaeformis Esper. Blerick, één exemplaar op 16.VII. 

Hepialus humuli L. Tegelen, ? op 30.VI, $ op 2.VIII. 

Scotia clavis Hufnagel. Vlodrop, één exemplaar op l.VII. 

Anaplectoides prasina Denis & Schiffermüller. Vlodrop, één exemplaar op 

l.VII. 

Mythimna turca L. Vlodrop, drie exemplaren op 16.VII, één op 29.VII. 

Calophasia lunula Hufnagel. Tegelen, drie exemplaren e.l. in juni. 

Brachionycha sphinx Hufnagel. Arcen, één exemplaar op 5.XI. 

Aporophila nigra Haworth. Beifeld, één exemplaar op smeer op 28.IX. 

Lithophane ornithopus Hufnagel. Beifeld, één exemplaar op 26.III. 

Xylena vetusta Hübner. Beifeld, één exemplaar op smeer op 28.IX. 

Cirrhia ocellaris Borkhausen. Tegelen, drie exemplaren op 26.IX. 

Enargia paleacea Esper. Tegelen, acht exemplaren in juli en augustus; Vlodrop, 

drie exemplaren in juli. 

Apamea scolopacina Esper. Tegelen, twee exemplaren op 11 en 18.VII. 

Cbilodes maritima Fabricius. Tegelen, één exemplaar op 23.VII. 

Nycteola revayana Scopoli. Tegelen, twee exemplaren op 12.VII en één op 

25.VIII. 

Bena prasinana L. Tegelen, drie exemplaren in juli; Vlodrop, idem. 

Autographa gracilis Lempke. Tegelen, één exemplaar op 6.VII. 

Colobochyla salicalis Hübner. Tegelen, drie exemplaren in juni. 

Chytolita cribrumalis Hübner. Tegelen, vijf exemplaren in juni. 

Trisateles emortualis Denis & Schiffermüller. Tegelen, twee exemplaren op 

24.VI en 12.VII. 

Comibaena pustulata Hufnagel. Tegelen, 15 exemplaren op 25.VI. 

Operophtera fagata Scharfenberg. Tegelen, gewoon in november. 
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Gonodontis bidentata Clerck. Vlodrop, één exemplaar op 3.VI. 

Semiothisa clathrata L. Tegelen, op 31.VII een exemplaar zonder achtervleugels 

op licht. 

Ennomos erosaria Denis & Schiffermüller. Tegelen, 6.VII, een exemplaar met 

slechts één dwarslijn. 

Summary 

Enumaration of interesting Macrolepidoptera taken in the centre of Dutch Lim¬ 

burg in the course of 1967. On of the most interesting captures was a specimen 

of Callimorpha dominula L., a great rarity in the Netherlands. 

Steijl, Roermondseweg 112. 

Vespa crabro L. (Hym., Vespidae) op licht. Op 11 augustus 1967 togen we (Cox, v. d. 

Linden en ondergetekende) naar het Munnincksbos (Odiliënberg) om er met de M.L.-lamp 

te gaan vangen. Het beloofde een goede avond te worden; in het licht van de autolampen 

vloog heel wat. Toch zouden we die avond zonder vlinders naar huis gaan. 

Weinige minuten nadat de lamp brandde, plofte tot onze schrik een hoornaarwesp in het 

gras; in korte tijd waren het er tientallen! Misschien een buitenkansje voor hymenopterologen, 

maar wij waren er allesbehalve blij mee en zochten ons heil in een smadelijke vlucht (we 

hadden naderhand ook nog zo’n gevaarlijk beest in-de auto). Later bleek, dat de lamp gestaan 

had vlak bij de holle boom, waarin het nest van crabro zat. Elders in het bos, vlak bij de 

boerderij „Munnincksbosch”, zat nog een tweede nest. In de herfst kwam deze wesp enkele 

malen op smeer. Br. Virgilius vertelde me, dat crabro in ons land zeldzaam geworden is. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 

Nielsen, E. T., Insekten auf Reisen, uit het Deens vertaald door Udda Lundquist, 

bewerkt door Werner Jacobs. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1967. 

Deel 22 van de serie Verständliche Wissenschaft. Prijs gebonden DM 12,80. 

In het 90 pagina’s tellende boekje worden verschillende insekten besproken, die migreren. 

Het eerst en het uitvoerigst wordt de Noordamerikaanse Ascia monusta behandeld. Dit is 

voor mijn gevoel ook het interessantste hoofdstuk, omdat de Deense auteur zelf een speciale 

studie van deze vlinder gemaakt heeft. Het dier komt langs de kusten van Florida voor en 

Nielsen heeft daar herhaaldelijk kunnen vaststellen, wanneer het migreren begon en onder 

welke omstandigheden dit dan plaats vond. Zo kwam hij tot interessante conclusies, die het 

duidelijk maken, waarom toch niet alle individuen van een populatie aan de trek deelnemen. 

Doordat de plaatsen waar de trek begon, nauwkeurig bekend waren, kon ook op biezonder 

efficiente wijze gemerkt worden, namelijk door de vlinders machinaal te bespuiten. Een team 

van medewerkers was behulpzaam bij het verzamelen van gegevens over het verdere verloop 

van de trek. Zulke proefnemingen zijn voorlopig een wensdroom in Europa, al was het 

alleen maar, omdat we niet weten, waar onze immigranten precies vandaan komen. 

In de volgende hoofdstukjes worden achtereenvolgens besproken: Danaus plexippus (de 

najaarstrek naar het zuiden is bekend, maar een voorjaarstrek naar het noorden is met zeker¬ 

heid nog nooit waargenomen!), de ,,Bogonguil” uit Australië, de treksprinkhaan, de blad¬ 

luizen, de wants Eurygaster integriceps uit Zuidoost-Europa en West-Azië, de lieveheers¬ 

beestjes, de libellen, muggen uit Florida. Het is dus een zeer gevarieerde inhoud. 

Het prettig geschreven boekje is geïllustreerd met 9 tekeningen van de besproken insekten. 

— Lpk. 
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Notes on the Muscidae of New Guinea (Diptera) 

IV. Species described by Stein from 1910 to 1920 

by 

Adrian C. PONT 

Department of Entomology, British Musewn (Natural History), London 

Abstract 

The 19 species of Muscidae from New Guinea described by Stein (1910— 

1920) are discussed. Type-material for 16 of these has been located, otherwise it 

is regarded as destroyed. Lectotypes are designated where appropriate, and species 

are assigned to modern genera. Three lectotypes are designated, seven new 

combinations established, and one new synonymy proposed. 

This is the fourth and last paper in this series on the types of New Guinea 

Muscidae. Supplementary and corrective data will be included in my proposed 

revision of the Muscidae from this region. The species discussed in this paper 

were described by Stein in five papers (1910, 1915, 1918, 1919 and 1920b), 

and were collected in New Guinea and the Bismarck Archipelago except for a few 

from Seram, Waigeo and Saonek which are included here for the sake of 

completeness. 

In his 1910 paper Stein described only one species from New Guinea, Coenosia 

longipila: the rest of the species were from other parts of the Indo-Australasian 

region. 

In 1915, in a paper on Muscidae from Formosa, Stein included a key to the 

species of Limnophora Robineau-Desvoidy known to him from the Indo-Austral- 

asian region. In this key there are four species designated as new that are not 

described in this paper, viz. aurantiaca, cylindrica, flexa and venisetta. Three of these 

were described subsequently: aurantiaca (1918; Deslacs Is.), cylindrica (1920b; 

Waigeo Is.), and veniseta (1920b; Java). The first two are discussed below. 

L. flexa was never described: Stein must have been referring to Anaclysta flexa 

(Wiedemann) and evidently wrote “flexa nov. spec.” in error. These three names 

date from the year in which the key was published, not from the date of their 

description, and they are valid names according to the International Code of 

Zoological Nomenclature (1961). 

In 1918, Stein described a few Muscidae from New Guinea, Limnophora 

aurantica and some Mydaea Robineau-Desvoidy. He also gave a key to the 

species of Mydaea known to him from the Indo-Australasian region, and 

this key has given rise to a number of misunderstandings: both SéGUY and 

Malloch have asserted that some of the species included in the key as new species 

were never described. This is not true, for there are published descriptions for 

all these species. Stein listed 26 species in this key as new. 11 of these were 

described in the same paper: two from New Guinea (bistriata and rufiventris) and 

nine from other parts of the Indo-Australasian region fantennata, attenta, dia- 

phana, lauta, morosa, pallens, splendida, tenax and tibiella). Five were sub¬ 

sequently described in 1919, all from New Guinea (armata, decipiens, distincta, 
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frontalis and quadristriata). Six were subsequently described in 1920b, four from 

Java (laccata, semipellucida, setulipes and vittit borax), one from Waigeo (demens) 

and one from Seram (semidiaphana). Two had already been described and were 

not new species at all (diluta Stein, 1900; dolosa Stein, 1909). One was sub¬ 

sequently described in 1920a from Simalur (setulinervis). One, spinipes, was a 

new species based on specimens studied and described by Stein many years previ¬ 

ously (1901; see Pont, 1966: 91—92 and 96—97). These facts are summarised 

in Table I. 

TABLE I 

Summary of the new species mentioned in Stein’s (1918) key to Indo-Australasian species of 

Mydaea Robineau-Desvoidy 

Species Where described Type-locality 

antennata 1918 : 151. Formosa 

armata 1919 : 203. New Guinea 

attenta 1918 : 167. Calcutta 

bistriata 1918 : 168. New Guinea 

decipiens 1919 : 204. New Guinea 

demens 1920b : 78. Waigeo 

diaphana 1918 : 169. Ceylon 

(1diluta 1900 : 139. New Guinea) 

distincta 1919 : 205. New Guinea 

(,dolosa 1909 : 235. Java) 

frontalis 1919 : 206. New Guinea 

laccata 1920b : 49. Java 

lauta 1918 : 152. Formosa, Hong Kong 

morosa 1918 : 170. Ceylon 

pollens 1918 : 170. Ceylon, Penang 

quadristriata 1919 : 208. New Guinea 

rufiventris 1918 : 171. New Guinea 

semidiaphana 1920b : 80. Seram 

semipellucida 1920b : 51. Java 

setulinervis 1920a : 44. Simalur 

setulipes 1920b : 51. Java 
spinipes 1901 : 193—194. — 

splendida 1918 : 172. Ceylon 
tenax 1918 : 172. India, Hong Kong 

tibiella 1918 : 173. India 
vittithorax 1920b : 52. Java 

It should be borne in mind that this key does not in fact include all the species 

known to Stein, omitting a few of his own species, e.g. helomyzina. It includes 

some but not all of the species described in his post-1918 papers. 

In 1919, he published descriptions of five of the Mydaea species keyed in 1918, 

and also described a new species of Graphomya Robineau-Desvoidy and of Pygo- 

phora Schiner. 

In 1920, in a paper on the fauna of Seram, Waigeo and Saonek, he described 

two of the Mydaea keyed in 1918, described an additional species f dubia), and 

described a new species of Graphomya, Limnophora and Pygophora. 

The present paper thus deals with 19 species. Some of these were described 
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from material in the Hungarian Natural History Museum, Budapest, and the 

remarks in my previous paper concerning the fate of syntypes are also applicable 

here: holotypes have been destroyed, but parts of syntypic series have been found 

in Stein’s personal collection. The other species were based on material from the 

Amsterdam Museum: holotypes are in Amsterdam, and syntypes are divided 

between Amsterdam and Stein’s collection. In a few cases some syntypes could 

not be traced and are presumed lost. Three lectotypes are designated and seven 

new combinations are established. One new specific synonymy is proposed. 

It is a pleasure to acknowledge the continual help given me by Mr. Willem N. 

Ellis (Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam) and Dr. H. Schu¬ 

mann (Zoologisches Museum der Humboldt-Universität zu Berlin), who have 

supplied me with all the material discussed in this paper and have most patiently 

searched it out. 

The following abbreviations are used for museums where material is deposited: 

Amsterdam — Zoologisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

Z.M.B. — Zoologisches Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. 

As in my previous papers, the species are listed in alphabetical order irrespective 

of the original generic combinations. 

armata Stein 

Mydaea armata Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 184. 

Lectotype $, New Guinea: Zoutbron. Designated by Pont (1967: 632). In the Zoologisch 
Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Dichaetomyia Malloch, in which it was first 

placed by Malloch (1924: 140). 

I have recently designated a lectotype for this species and given a brief 

diagnosis (1967: 632). Both lectotype and paralectotype are in Amsterdam. The 

specific name was first published in Stein’s key (1918: 184) and described a 

year later (1919: 203). 

aurantiaca Stein 

Limnophora aurantiaca Stein, 1915, Supplta ent. 4 : 38. 
Syntypes, Deslacs Is. Destroyed; formerly in the Hungarian Natural History Museum, 

Budapest. 

This species belongs to the genus Heliographa Malloch, in which it was first 

placed by Malloch (1925b: 508). 

Stein described this species from several males, in the Budapest Museum. 

These have been destroyed, and there are no syntypes in Stein’s personal col¬ 

lection in the Z.M.B. 

The name was first published in Stein’s key (1915: 38) and was described 

three years later (1918: 174). Malloch (l.c.) stated that the species was never 

described. 
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bis triât a Stein 

Mydaea bistriata Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. nain. hung. 16 : 168. 
Holotype $, New Guinea: Huon-Golf. Destroyed; formerly if the Hungarian Natural 

History Museum, Budapest. 

The holotype of this species has been destroyed, and I have been unable to 

identify the species. 

confluens Stein 

Graphomyia confluens Stein, 1920, Tijdschr. Ent. 62 (1919), Suppl.: 42. 
Holotype $, Seram Is. In the Zoologisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

See under Graphomyia rufiventris Stein. 

cylindrica Stein 

Limnophora cylindrica Stein, 1915, Supplia ent. 4 : 39. 
Holotype $, Waigeo Is. In the Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Limnophora Robineau-Desvoidy, and Stein’s 

original generic assignment is correct. 

The holotype is in good condition. The labels include Stein’s determination 

label “Limnophora cylindrica sp.n.”. 

L. cylindrica was included in Stein’s key to Indo-Australasian Limnophora 

(1915), and the description was published five years later (1920b: 81). 

decipiens Stein 

Mydaea decipiens Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 185. 

Lectotype 9, New Guinea: Noordrivier. In the Zoölogisch Museum der Universiteit van 

Amsterdam. 

This species belongs to the genus Papuaia Malloch (comb. nov.). It was 

erroneously placed in Dichaetomyia Malloch by Malloch (1929: 172) and by 

Bohart and Gressitt (1946: 420), but the lectotype possesses the characters of 

Papuaia and not those of Dichaetomyia. 

Stein first mentioned this species in his key to Indo-Australasian Mydaea 

(1918: 185) as “decipiens nov. sp. 9 ’’, but subsequently described the species 

(1919: 204) from one male and three females from Bivakeiland, 25.11.1910, and 

Noordrivier, IX. 1909. However, as the female sex only was mentioned in the 

original reference (1918), only females can be considered as syntypes. 

Mr. Ellis sent me all the available material from Amsterdam, consisting of 

three females, and an enquiry to Dr. Schumann revealed that the species was not 

represented in Stein’s personal collection. Any male that might have been studied 

by Stein is therefore lost. 

One of the females is labelled Noordrivier, IX.09, and is in excellent condition. 

I have labelled it and designate it herewith as lectotype. 
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The remaining two females are from Bivakeiland, but the date reads “1.10” 

and not ”25.11.10” as stated by Stein (1919: 204). It is possible that he recorded 

the date erroneously, but in view of this discrepancy and the fact that the name 

decipiens has already been fixed to a specimen in excellent condition, I am not 

designating these females as paralectotypes. They are conspecific with the lecto- 

type, and I have labelled them “Papuaia decipiens Stein”. 

demens Stein 

Mydaea demens Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 184. 

Holotype $, Waigeo Is. In the Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Dichaetomyia Malloch (comb. nov.). 

The holotype lacks the last four right hind tarsal segments, but is otherwise in 

excellent condition. The labels include Stein’s determination label “Mydaea 

demens sp.n.”. 

The species was included in Stein’s key (1918: 184) and was described two 

years later (1920b: 78). SéGUY (1937: 281) included demens in a list of species 

that Stein never described, but nevertheless subsequently gave the correct reference 

to the description (op. cit. : 284). 

distincta Stein 

Mydaea distincta Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 182. 

Holotype 2, New Guinea: Heuvelbivak. In the Zoologisch Museum der Universiteit van 

Amsterdam. 

This species belongs to the genus Dichaetomyia Malloch (comb. nov.). 

The holotype lacks all the left legs, the right mid leg, segments two to five of 

the right fore tarsi, and the right antenna, but is otherwise in good condition. 

The labels include Stein’s determination label “Mydaea distincta $ sp.n.”. 

The first mention of this species was in Stein’s key to Indo-Australasian 

Mydaea (1918: 182), and the name must date from this paper. The description 

was subsequently published a year later (1919: 205). 

dubia Stein 

Mydaea dubia Stein, 1920, Tijdschr. Ent. 62 (1919), Suppl.: 77. 
Holotype $, Seram Is. In the Zoologisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Eumyiospila Malloch (comb. nov.). 

The holotype is slightly dirty but is otherwise in good condition. The labels 

include Stein’s determination label “Mydaea dubia sp.n.”. 

Malloch (1925a: 328) described a Dichaetomyia dubia from the Philippines, 

but subsequently (1928: 323) renamed his species dubitalis as he thought that 

Stein’s dubia would prove to be a Dichaetomyia and that his own species would 

therefore be a junior homonym. Examination of Stein’s holotype however does 

not shew this to be the case: Stein’s dubia is a Eumyiospila, and thus Malloch’s 

species from the Philippines should be known as dubia Malloch, with dubitalis 

Malloch as a junior objective synonym. 
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eximia Stein 

Graphomyia eximia Stein, 1919, Nova Guinea 13 (Zoologie): 199. 
Lectotype $, New Guinea: Regeneiland. In the Zoologisch Museum der Universiteit van 

Amsterdam. 

This species belongs to the genus Graphomya Robineau-Desvoidy. 

Stein described this species from “einige Männchen und sehr zahlreiche Weib¬ 

chen Bivakeiland I, 10, Alkmaar XII, 09 und Regeneiland 20, XII, 09”. From 

the Z.M.B. I received four female syntypes, from Bivakeiland. From Amsterdam 

I received syntypes from Regeneiland, Alkmaar and Bivakeiland. There were one 

male and one female from Regeneiland: I have labelled the male, and designate 

it herewith, as lectotype, and have labelled the female as paralectotype. There was 

one female from Alkmaar, which I have labelled as paralectotype. One male and 

69 females from Bivakeiland (four in Z.M.B., 65 in Amsterdam) have been 

labelled as paralectotypes. 

The lectotype is in good condition. None of the specimens bears Stein’s deter¬ 

mination label except for one of the Z.M.B. females. 

In Amsterdam there are a number of specimens from Bivakeiland but with 

dates other than the “1.10” cited by Stein, and also a female from Rivierkamp. 

None of these has been treated as a syntype. 

frontalis Stein 

Mydaea frontalis Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 182. 

Lectotype $, New Guinea: Regeneiland. In the Zoologisch Museum der Universiteit van 

Amsterdam. 

This species belongs to the genus Dichaetomyia Malloch (comb. nov.). 

Stein described this species (1919: 206) from two males from Regeneiland 

(9.X.1909 and 16.II.1910) and one female from Noordrivier (IX.1909). Only 

a single male is now in Amsterdam (Regeneiland, 16.II.1910), and there is no 

material in the Z.M.B. I have labelled this male, and designate it herewith, as 

lectotype. 

The antennae and right mid leg are missing, and the frons is rubbed above, 

otherwise the lectotype is in good condition. The labels include Stein’s 

determination label. 

The name was first published in Stein’s key (1918: 182) and was described a 

year later (1919: 206). 

longipila Stein 

Coenosia longipila Stein, 1910, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 8 : 565. 
Lectotype $, New Guinea: Simbang. Designated by Crosskey (1962: 490). In the Zoolo¬ 

gisches Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. 

This species belongs to the genus Pygophora Schiner, and has recently been 

redescribed by Crosskey (1962: 490). 
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Stein described this species from three males and two females from Simbang, 

Huon Gulf. Only one male is now extant, and this was designated lectotype by 

Crosskey (1962: 490). The right mid leg is missing, and the abdomen has been 

mounted on a separate slide by Crosskey; otherwise it is in good condition. 

maculigera Stein 

Coenosia maculigera Stein, 1920, Tijdschr. Ent. 62 (1919), Suppl.: 85. 

Holotype $ , Saonek Is. In the Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Pygophora Schiner, and has been redescribed 

by Crosskey (1962: 440). 

The holotype is in good condition, with the left fore leg mounted separately. 

The labels include Stein’s determination label “Coenosia maculigera sp.n.’’. 

quadristriata Stein 

Mydaea quadristriata Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 185. 

Holotype $, New Guinea: Hellwiggeb. In the Zoologisch Museum der Universiteit van 

Amsterdam. 

This species belongs to the genus Papuaia Malloch (comb. nov.). 

The holotype lacks left antenna and right mid leg, but is otherwise in good 

condition. 

The species was first mentioned by Stein in his key to Indo-Australasian Mydaea 

(1918: 185), and was described a year later (1919: 208) from a single female. 

SéGUY overlooked this description, and included the name in a list of Mydaea- 

species that he thought had never been described and should therefore be treated 

as nomina nuda (1937: 281). 

rufiventris Stein 

Graphomyia rufiventris Stein, 1919, Nova Guinea 13 (Zoologie): 201. 

Holotype $ , Seram Is. In the Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Graphomya Robineau-Desvoidy. 

There appears to be some confusion over the status of the two names rufiventris 

Stein and confluens Stein and their type-specimens, on account of Stein’s various 

conflicting statements. So far as I am able to ascertain, the facts are as follows: 

(1) Stein included the species “rufiventris sp. nov.” in a key to Graphomya 

(1919: 201). In a footnote he stated that it was a Seram species that he was 

describing in another paper: “Diese aus Ceram stammende Art wird an anderer 

Stelle beschrieben”. 

(2) A year later (1920a: 41) he published a description of “rufiventris sp. nov. 

$ ” and gave his type-material as a single female from Sinabang on Simalur Is. 

He then (op. cit. : 42) referred to a variety, a male from Seram Is., which could 

be rufiventris but which differed in a number of characters that he listed and 

which, if a different species, should be called confluens. 
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(3) Later in the same journal (1920b: 76) he again published a description of 

“rufiventris sp. nov. $ ” based on a male from Seram Is. He referred to a female 

that was probably the same species that he had already described from Simalur. 

I conclude from this that the male from Ceram is the holotype of rufiventris, 

based on Stein’s statement (1919: 201, footnote) when he originally published 

the name. As the name confluens is also based on the same specimen, the male 

from Seram is the holotype of both names, and confluens is a junior objective 

synonym of rufiventris (syn. nov.). 

The holotype, the male from Seram, is in the Zoölogisch Museum der Univer- 

siteit van Amsterdam, but the female from Simalur has apparently been lost: it is 

in neither Amsterdam nor the Z.M.B. 

The holotype is in good condition. It bears Stein’s determination label 

“Graphomyia rufiventris sp.n.” and I have labelled it “Holotype $ of Gr. rufi¬ 

ventris Stein and Gr. confluens Stein”. 

rufiventris Stein 

Mydaea rufiventris Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 171. 

Holotype $, New Guinea: Friedrich Wilhelmshafen (= Madang). Destroyed; formerly in 

the Hungarian Natural History Museum, Budapest. 

The holotype of this species has been destroyed, and I have been unable to 

recognize this species. 

semidiaphana Stein 

Mydaea semidiaphana Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 185. 

Holotype $ , Seram Is. In the Zoologisch Museum der Universiteit van Amsterdam. 

This species belongs to the genus Eumyiospila Malloch (comb. nov.). 

The holotype is in excellent condition. The labels include Stein’s determination 

label, “Mydaea semidiaphana sp.n.”. 

The species was originally included by Stein in his key (1918: 185), and a 

formal description was not published until two years later (1920b: 80). 

setitarsis Stein 

Pygophora setitarsis Stein, 1919, Nova Guinea 13 (Zoologie): 211. 

Holotype $, New Guinea: Bivakeiland. In the Zoologisch Museum der Universiteit van 
Amsterdam. 

This species belongs to the genus Pygophora Schiner, and has been redescribed 

by Crosskey (1962: 423). 

The holotype is in poor condition; it is rather dirty and battered; the head is 

squashed, the left fore leg and both mid legs are missing. It bears Stein’s 

determination label, “Pygophora setitarsis $ sp.n.”. 

spinipes Stein 

Mydaea spinipes Stein, 1918, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 16 : 184. 
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The only mention of this name by Stein is in his key to Indo-Australasian 

Mydaea (l.c), where he refers to “spinipes nov. sp. (contraria Wlk. coll.)”. This 

is evidently a name he is proposing for specimens standing under contraria Walker 

in the British Museum (Natural History) collection which he studied many years 

previously (1901: 193—194) but which were not true contraria. For discussion 

of this problem, see my paper on Walker types (Pont, 1966: 91—92 and 

96—97). 
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Afdeling Noord-Holland en Utrecht. Voor het seizoen 1968—1969 zijn de vergaderingen 
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12 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat. 

W. J. Kabos, Secretaris. 
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Some ecological facts about two Dutch Melanips species 

(Hymenoptera, Cynipidae) 

by 

H. H. EVENHUIS 

Institute of Phytopathological Research (IPO), Wageningen 

During investigations on the ecological relationships between phytophagous 

and entomophagous insects of apple-trees we bred three specimens of Melanips 

opacus (Hart.) from puparia of syrphid flies, collected as larvae preying on apple 

aphids. One female was reared on Epistrophe balteata (de Geer), collected on 

21 June 1962 at Wageningen, preying on the rosy apple-aphid, Dy sap his planta- 

ginea (Pass.), and two male parasites were reared on larval predators, collected 

on 26 May 1964 at Gronsveld (Prov. of Limburg). One of these males was reared 

on S. vitripennis Meig., the other either on S. ribesii (L.) or on S. torvus (Ost.- 

Sack.), whose puparia cannot be distinguished reliably. As S. ribesii was far more 

often reared from apple aphids than S. torvus, S. ribesii is most likely the host. 

Usually the puparia of Syrphidae preying on apple aphids can be readily 

distinguished by the structure of the respiratory tube at the end of the abdomen 

(Evenhuis, 1966). The above syrphid larvae formed their puparia within a few 

days of collection; the adult parasites emerged in the spring of the next year. 

Snellen van Vollenhoven (1869) records that Amblynotus (— Melanips) 

opacus was collected as adults at Utrecht in April and May. I have seen his 

specimens, one male and two females, which are in the collection of the Laboratory 

of Entomology of the Agricultural University at Wageningen. I cannot detect any 

specific difference between these specimens and mine. 

The species does not seem to be rare in Europe but till now the host was un¬ 

known. I think we may conclude that Melanips opacus is a parasite of several 

aphidophagous syrphid species, and has one generation a year, the adults appearing 

in spring. 

This parasite belongs to the subfamily Figitinae, which, in the sense of de 

Dalla Torre & Kieffer (1910), was till now only known to be parasitic on 

Diptera Cyclorapha Schizophora Acalyptrata and Calyptrata. So this is the first 

record of a host range of the Figitinae outside the Diptera Cyclorapha Schizo¬ 

phora. 

I have mentioned another Melanips species before (Evenhuis, 1965), which 

has possibly not yet been described. This species was reared on puparia of Leucopis 

spp. (Diptera, Chamaemyiidae), preying as larvae on apple aphids. We have one 

male and one female, the host larvae of which were collected on 13 July I960 at 

Kloetinge (Prov. of Zeeland) preying on the green apple-aphid, Aphis pomi de 

Geer, and one male, reared on Leucopis sp., collected on 15 July I960 near Tiel 

(Prov. of Gelderland), preying on the rosy apple-aphid. Just like M. opacus, these 

larvae soon formed their puparia but the adult parasites emerged later in the same 

season. This suggests that this species, unlike M. opacus, has more than one 

generation a year. 

There are some more records of Melanips spp. bred from Leucopis spp. De 
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Gaulle (1908, in SéGUY, 1934, p. 361) mentions Amblynotus ( = Melanips) 

longitarsis Reinh. reared on Leucopis griseola (Fallén) in France and Wilson 

(1938) reared the same parasite on Leucopis obscura (Hal.) preying on Cherme- 

sidae of coniferous trees in England. The Dutch Melanips specimens reared on 

Leucopis are certainly not M. longitarsis, especially because the parapsidal furrows 

are complete and distinct and the antennae are not thickened towards the apex. 

Also some other characteristics do not correspond with the description given by 

Kieffer (1902). 

I myself reared an unknown Melanips species on Leucopis sp., preying on apple 

aphids in Nova Scotia, Canada (Evenhuis, 1961). 

Till now the known hosts of Melanips are aphidophagous Diptera Cyclorapha, 

either Syrphidae as hosts for M. opacus or Leucopis spp. as hosts for the other 

species. 
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Vermeldenswaardige vangsten van Lepidoptera en Diptera. Op 24 april 1968 ving ik 

onder Oirschot een gynandromorf van Anthocaris cardamines L., links $, rechts $ . Het 

was een belevenis deze vlinder, die met zijn ene oranje vleugeltip natuurlijk onmiddellijk 

opviel, te kunnen bemachtigen. 

Enkele minder gewone zweefvliegen, die ik in 1966 en 1967 ving, zijn de volgende: 

Leucozona lucorum L. Oirschot, 20.V.1967. 

Pipiza austriaca Mg. Oirschot, 24.VIII.1967. 

Pipiza lugubris Fabr. Nederwetten, 30.VI. 1967. 

Syrphus triangulifer Zett. Nuenen, 4.VIL 1967. 

Cheilosia intonsa Loew. Bergen op Zoom, 1.IX.1967. 

Cheilosia lenis Beek. Vaals, 5.V.1967. 

Parapenium flavitarsis Mg. Oirschot, 1.VIL 1967. 

Xylota tarda Mg. Best, 20.VI.1967. Ter plaatse niet zeldzaam. 

Eristalis jugorum Egg. Brunssum, 10.IX. 1966. Het tweede exemplaar voor Nederland. 

Parhelophilus frutetorum Fabr. Schaesberg, 26.VI.1966. Gevangen door de heer L. H. 

Claassens te Heerlen. 

De heer V. S. van der Goot was zo vriendelijk in twijfelgevallen de determinatie te 

verrichten of te controleren. 

W. Verhaak, Boschdijk 1004, Eindhoven. 
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De watermijten uit het plasje „Vechten” 

door 

t A. J. BESSELING 

Het hier bedoelde plasje ligt ten oosten van Utrecht, even ten noorden van de 

autoweg Utrecht-Arnhem en tegenover het fort Vechten. De plas is langgerekt en 

zal de afmetingen hebben van ± 125 bij ± 450 m. De langste afmeting ligt in 

de richting zuidwest-noordoost. 

De volgende bijzonderheden dank ik aan de heer Drs. S. Parma van het Hydro- 

biologisch Instituut te Nieuwersluis, waar men dit plasje in onderzoek heeft. 

„De plas is gegraven omstreeks 1930, bij aanleg van bovengenoemde autoweg. 

Er zijn twee putten, een van 12 m diep in het westen en een van 10,5 m diep in 

het oosten. Zij zijn gescheiden door een rug van ± 6,5 m diepte. 

De diepte van de plas is er oorzaak van, dat er des zomers gelaagdheid optreedt 

in temperatuur, zuurstofgehalte en ionensamenstelling. De temperatuur in de 

putten komt nooit boven de 12° C, die wordt bereikt in het najaar; de rest van het 

jaar is de temperatuur zelfs lager”. 

We hebben hier dus te doen met een „meer” in hydrobiologische zin. Gedu¬ 

rende de jaren 1961—1965 werden ook watermijten gevangen. Dit geschiedde 

meest in de put van 10,5 m diepte, met behulp van een bodemhapper. De gevon¬ 

den watermijten werden aan schrijver dezes ter bewerking overgedragen. 

Bij combinatie van de gelijksoortige vangsten komen we tot het volgende over¬ 

zicht. 

A. Litoraal, 1 vangst. Fiona longipalpis $ ei, mei. 

B. 0—10 m, planktonnet, 1 vangst. 

Limnesia undulata $ 

Neumania limosa $ ei 

Fiona coccinea ny 

Forelia liliacea $ ei 

„ cur vip alp is $ 

„ varie gat a intermedia $ ei 
juli 

C. 4,5 m, bodem, 1 vangst. Limnesia maculata $ 

Fiona longipalpis $ 

j december 

D. 4—10 m, bodem, 1 vangst. Neumania limosa $ 

Fiona longipalpis $ 

Mi de op sis orbicularis $ $ 

E. 6,5—7 m, bodem, 4 vangsten. 

Fiona longipalpis $ , september 

„ coccinea imminuta $ $ , februari, maart, september. 

F. 10—10,5 m, bodem, 17 vangsten. Limnesia maculata $ , juni. 

Fiona coccinea stjördalensis $, febr., 

$ ei, juli 

Fiona coccinea imminuta $ ei, mei, 

$ , jan., febr., mei, aug., oktober-december. 

[ augustus 

) 



178 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.IX. 1968 

De lijst van de gevangen soorten ziet er als volgt uit: 

1. Limnesia undulata (Müll. 1776) 

2. „ maculata (Müll. 1776) 

3. Neumama limosa (Koch 1836) 

4. Piona longipalpis (Krend. 1884) 

5. Piona coccinea stjördalensis (Thor 1897) 

6. „ „ imminuta Piers. 1897 

7. „ I „ ny 

8. Forelia liliacea (Müll. 1776) 

9. ,, curvipalpis Viets 1930 

10. „ varie gator intermedia Bess. 1946 

11. Mideopsis orbicularis (Müll. 1776) 

De soorten 1, 2, 3, 4, 3, 8, 9, 10. 

Dit zijn vegetatievormen. Zij gedragen zich over het algemeen in het plasje 

„Vechten” ook zo. Zie vooral de vangsten A en B. Uitzonderingen hierop zijn: 

Limnesia maculata $ en Piona longipalpis $ op 4,5 diepte in december (C.), 

Piona longipalpis $ op 6,5—7 m diepte in september (E.), Piona coccinea 

stjördalensis $ op 10—10,5 m diepte in februari (F.). Deze vondsten wijzen op 

overwintering. 

De volgende vormen wijzen erop, dat vegetatie-soorten zich des zomers ook wel 

eens in de diepte ophouden. De redenen hiervoor zijn niet bekend. Neumania 

limosa $ en Piona longipalpis $ op minstens 4 m diepte in augustus (D.). 

Limnesia maculata $ op 10-—10,5 m diepte in juni (F.) en Piona coccinea 

stjördalensis 9 ei op dezelfde diepte in juli (F.). 

Met betrekking tot de vegetatiefauna in een meer mogen hier enkele opmerkin¬ 

gen volgen over een conclusie van Viets (1924h). Hier wordt op pag. 109 gezegd, 

en op pag. 173 wordt dit nog eens herhaald, dat de soorten Limnesia undulata, 

Piona pusilla (= rotunda), P. coccinea (= longicornis) als „häufigste Arten” 

uit een rij van ongeveer 20 soorten, karakteristiek zouden zijn voor een meer. 

Hiertegenover zou ik de volgende bedenkingen willen stellen. Er bestaat geen 

principieel verschil tussen de vegetatie in een meer en een niet-meer. Het schijnt 

daarom voor de hand liggend de voor een meer kenmerkende soort te zoeken in 

de biotopen, die een meer eigen zijn en beneden de vegetatiezones liggen. 

Viets & Viets (1954d) onderzochten meerdere jaren de omgeving van Bremen 

en vonden meer dan 200 soorten. Onder de vindplaatsen waren geen meren. De 

drie bovengenoemde soorten kwamen op de 6e, 12e en 14e plaats wat de frequentie 

betreft en op de 6e, 16e en 9e plaats wat de abundantie betreft (1954d, Tab. I 

en II). Viets & Viets leveren m.i. hiermede het bewijs, dat de drie soorten 

overal en in grote aantallen voorkomen en niet alleen in meren. 

Was Viets’ onderstelling juist, dan zouden de drie meer-soorten in ons land, 

dat arm is aan diepe wateren, tot de grote zeldzaamheden moeten behoren. Het 

tegendeel is waar. Limnesia undulata is zelfs verbreid en komt hierbij op de 5e 

plaats. De beide andere soorten zijn niet buitengewoon zeldzaam. 

In het plasje „Vechten” werd in vijf jaar Limnesia undulata eenmaal gevangen 
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in 1 ex., Piona pusilla in het geheel niet en P. coccinea stjördalensis tweemaal. 

Viets mag zijn bevinding in Noordduitse meren niet uitstrekken tot (alle) andere. 

Soort 11, Mideopsis orbicularis. 

Deze is in ons land een bodemdier in stilstaand water, meer nog in beekjes. 

Ook in het plasje „Vechten” wordt de bodem bewoond: vangst B leverde in juli 

7 $ , vangst D in augustus 10 $ en $ . Het plasje schijnt een gunstig milieu voor 

het leven van deze soort. 

Soort 6, Piona coccinea imminuta. 

Dit is wel de belangrijkste vondst. Het is de eerste maal, dat in ons land een 

watermijt uit de diepte wordt opgehaald. 

Enige bijzonderheden zijn de volgende: 

$ Lengte 1165—1390 /i. Kleur geelbruin, ook van de harde delen (epimeren, 

palpen, poten). De kleur is dus niet rood als bij P. coccinea stjördalensis. Omtrek 

ellipsvormig, van voren iets ingebogen. Oogpigment groot, zwart. Twee paar 

rugschilden. P II ventraal recht. P IV met twee grote kegels en een kleine die 

lateraal gelegen is. Éénmaal zijn er twee kleine kegeltjes, zodat de palpen bij dit 

$ ongelijk zijn. Aantal nappen 23—24, waarvan twee grote, een voor en een 

centraal gelegen. Verlengde klauw aan 3P6 ongeveer als bij P. c. recurva Lundbl. 

1920. 

$ Lengte 1240—1975 jjl. Kleur, lichaamsomtrek, ogen als bij het $. PII 

ventraal recht. P IV met twee grote kegels en 1, 2 of 3 kleine kegels. Palpen bij 

hetzelfde $ soms ongelijk. Aantal nappen 24—34, waarvan twee grote, een voor 

en een centraal gelegen. 

Nymfe: Lengte 835 /x. Kleur geelbruin. P IV met twee grote kegels. Napplaten 

met twee nappen elk van voren verbonden. Door de genoemde kleur is het wel 

zeker, dat deze nymfe, afkomstig uit vangst B en hierboven onder no. 7 vermeld, 

tot de forma imminuta behoort. 

De determinatie van de forma imminuta heeft eerst nog enige twijfel overge¬ 

laten. De mijten uit „Vechten” stemmen geheel overeen met de forma van Piersig 

voor wat betreft de grootte, de kleur en P IV. De verlengde klauw aan 3P6 bij 

het $ , een belangrijk kenmerk, komt echter ongeveer overeen met de forma 

recurva, waarmede de drie eerstgenoemde kenmerken niet overeen komen. De 

verlengde klauw van 3P6 van het $ van de forma imminuta is nog niet in de 

literatuur beschreven. Piersig noemde in 1897 alleen het $ . 

Nu is mij gebleken, dat de forma imminuta $ en $ beschreven en afgebeeld 

zijn onder de naam P. stjördalensis door Soar in 1907, p. 385, Plate XLII. De 

verlengde klauw aan 3P6 is hier ongeveer gelijk aan die van de f. recurva. 

Schrijver dezes is in het bezit van een overdruk van dit artikel, afkomstig van 

Soar, en waarin door hemzelf ongeveer de helft van de platen eigenhandig is 

gekleurd, waaronder ook plaat 42. Op die plaat komt de geelbruine kleur van 

deze forma goed uit, zodat de twijfel hierdoor wordt weggenomen. 

De bewering van Koenike (1909c) op p. 120: „In allen anderen Merkmalen 

mit der Stammart übereinstimmend”, is derhalve voor het $ onjuist. 

Piona coccinea f. imminuta is verspreid ongeveer over noord- en oost-Europa. 

In ons land werden tot heden geen vindplaatsen bekend. In het plasje „Vechten” 

hebben we te maken met een populatie, die wel het gehele jaar op een diepte van 
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6,5—10,5 m te vinden is. De literatuur vermeldt maar tweemaal eerder een vind¬ 

plaats in de diepte, nl. op 14 m in een meer in Lettland (Ozolins, 1930a) en op 

9 m diepte in een meer in midden-Zweden (Lundblad, 1962). 

De vier vangsten E leverden van de f. imminuta in totaal 3 $ en 34 9 . De 

februari-vangst hiervan leverde 3 $ en 27 9 . Blijven over voor de drie andere 

vangsten 7 9 . De 17 vangsten F leverden in totaal 19 9 . Gemiddeld wordt dit 

dus per vangst 1—2 adulti. Alleen bovengenoemde februari-vangst is een uit¬ 

schieter. Waaraan dit resultaat te danken is, is niet te zeggen. De vangsten leveren 

wel het bewijs dat de verdeling zeer ongelijk kan zijn. Een eidragend 9 werd 

tweemaal ontmoet in een F-vangst in mei. 

Drs. Parma schrijft: ,,Het dierlijk leven is op de bodem niet rijk. Voornamelijk 

worden aangetroffen larven van de mug Chaoborus, enkele Chironomiden-larven 

en Oligochaeten.” Het zullen wel deze dieren zijn, waarvan de mijt leeft. 

P. coccinea parasiteert op Chironomiden. Indien er bij de f. imminuta een para¬ 

sitaire faze is, lijkt het waarschijnlijk dat het parasitisme geschiedt op de Chirono- 

midenlarven die worden aangetroffen. De imagines zullen wel voor de verspreiding 

zorgen. 

Ten slotte dank ik de heer Drs. Parma voor zijn medewerking. 

Zusammenfassung 

In einem Teich östlich von Utrecht wurde in einer Tiefe von 6,5 bis 10,5 m 

die dort lebende Wassermilbe Piona coccinea f. imminuta Piers., 1897, aufge- 

funden. 

Literatuur 

Koenike, F., 1909c, in Brauer, Süsswasserfauna Deutschlands H 12, II Acarina, Milben: 

120. 
Lundblad, O., 1920, Süsswasseracarinen aus Dänemark. Mém. Ac. Roy. Sc. et des Lettr. 

de Dan. 8me sér. 6 (2): 190. 

-, 1962, Die Hydracarinen Schwedens IL Ark. f. Zool. [2] 14 (1): 148. 

Ozolins, V., 1930a, Bericht über hydracarinologische Untersuchungen in Lettland. Fol. 

Zool. Hydrob. 1 : 267. 

PiERSiG, R„ 1897c, Revision der Neuman’schen Hydrachniden-Sammlung des Gotenburger 

Museums. Zool. Anz. 540 u. 541 : 337. 

Soar, C. D., 1907, British Hydrachnidae: The Genus Piona. Trans. Edinb. Field Natur, and 

Mi er. Soc. 5 : 385. 

Viets, K., 1924h, Die Hydracarinen der norddeutschen, besonders der holsteinischen Seen. 

Arch. Hydrob. Suppl. 4. 

Viets, K. & K. O. Viets, 1954d, Die Wassermilben des Bremer Raumes. Abh. Naturw. 

Ver. Bremen 33- 

Utrecht 3, Prof. Jordanlaan 66. 

Saturnia pavonia L. (Lep., Saturniidae). Poppen die twee maal overwinteren. Op 18 mei 

1967 verkreeg ik een mannelijke vlinder, op 20 mei een vrouwelijke en op 2 juni nogmaals 

een mannelijk ex. uit poppen, afkomstig van een kweek van 1965. 

J. P. C. Boot, Duinwegje 31, Haamstede. 
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Ervaringen met Macrolepidoptera in 1967 

door 

M. DELNOYE en H. K. J. PENNERS 

Hoewel 1967 voor Nederland een zonnig jaar geweest is, vielen de vangsten 

ons toch wel tegen. Over het algemeen waren de avonden en nachten koud en het 

is ons opgevallen, dat bij temperaturen beneden 12° C (steeds gemeten met een 

geijkte thermometer) vrijwel geen vlinders meer op het doek verschenen. Dat ook 

de vochtigheid een grote rol speelt, konden we op 12 augustus bij Montfort mer¬ 

ken. Bij zwakke zuidenwind en gedeeltelijk bedekte hemel verschenen direkt om 

22 uur veel vlinders op het scherm en het beloofde dan ook een goede vangavond 

te worden. Om 22.30 echter viel een slechts vijf minuten durende stortbui, de 

temperatuur bleef 18° C, maar er verschenen geen vlinders meer. Bij het naar huis 

rijden merkten we ook op, dat op weggedeelten, waar het droog was, veel vlinders 

vlogen, maar dat op natte weggedeelten geen enkel dier te zien was. 

Ook bij volle maan en onbedekte hemel kan men gerust thuis blijven. Op 22 

juni wilden we bij Montfort vangen. De temperatuur was 17°, het was volle maan 

gecombineerd met een wolkenloze hemel. Tot 23 uur verscheen geen enkele vlin¬ 

der op het doek, daarna slechts één exemplaar van Heliophobus reticulata Goeze. 

Soorten, die ons in 1967 om een of andere reden opvielen, waren de volgende: 

Vanessa cardui L. In tegenstelling tot 1966 geen enkel exemplaar gezien. 

Vanessa atalanta L. Vloog in de zomer veel minder dan andere jaren. 

Colias hyale L. Slechts één exemplaar op 16 juni op een klaverveld te Sittard. 

Colias crocea Fourcroy. Werd meer waargenomen: op 20.VIII een exemplaar 

te Doenrade, 24.IX één en 28.IX twee te Sittard, in beide gevallen duidelijk trek¬ 

kend in zuidelijke richting. 
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Scotia ipsilon Hufnagel. Werd talrijk waargenomen: 4.'VIII twee op smeer te 

Sittard, 19.VIII idem zes stuks, 21.VIII te Montfort 42 op smeer, 2.IX vijf op 

smeer te Sittard, 11.IX op 12 smeerplaatsen te Montfort 120 stuks en bovendien 

tientallen op licht, op 17.IX te Sittard zes op smeer. 

Mythimna l. album L. Ook deze soort werd veel waargenomen. Op 8.IX op 

smeer te Sittard, vijf stuks, 11.VIII te Montfort 12 op licht, 8.IX één op smeer 

te Sittard, 11.IX te Montfort acht op smeer en twee op licht, 15.IX te Sittard 

twee op smeer en tenslotte op 17.IX weer twee te Sittard. 

Phlogophora meticulosa L. Tientallen op smeer en licht te Sittard en Montfort. 

Auto grap ha gamma L. Anders tientallen op Petunia, Phlox en Buddleia, nu 

slechts enkele. 

Vermeldenswaard zijn de volgende vangsten of waarnemingen: 

Arasehnia levana L. Twee wijfjes te Sittard eieren leggend op brandnetels 

op 21.V. 

Paradiarsia glareosa Esper. Eén exemplaar te Montfort op 11.IX. 

Peridroma saucia Hübner. Te Montfort één op licht op 28.VIII. 

Chilodes maritima Tauscher. Op 19.VI een exemplaar te Montfort op licht. 

Cirrhia aurago Denis & Schiffermüller. Zes exemplaren op licht te Montfort 

op 5.IX. 

Cirrhia ocellaris Borkhausen. Op dezelfde plaats en datum als de vorige soort 

vier exemplaren. 

Lithophane ornitopus Rott. Een vers exemplaar op licht te Sittard op 8.III bij 

het beproeven van een lichtagregaat. 

Eremobia ochroh uca Denis & Schiffermüller. Een exemplaar op licht te Mont¬ 

fort op 24.VII. 

Pseudoterpna pruinata Fabricius. Drie verse exemplaren, alle behorende tot de 

grijze vorm, op 26.X te Montfort. 

Thera variata Denis & Schiffermüller. Op 9.V een exemplaar op licht te Poster- 

holt. Nergens in de omgeving staat spar! 

Thera juniperata L. Op ll.X een exemplaar te Montfort. In de omgeving staat 

geen Juniperus communis. 

Abraxas sylvata Scopoli. Sittard, één exemplaar op licht op 17.VII. 

Summary 

Observations of Macrolepidoptera in the south of Dutch Limburg in the course 

of 1967. Although the summer was very sunny, most nights were too cold, so that 

the success of the M.V.-lamps was as a rule very mediocre. Outstanding figures 

were only produced by Scotia ipsilon, Mythimna l. album and Phlogophora meti¬ 

culosa. 

Sittard, Molenbeekstraat 3 en Mgr. Claessensstraat 43. 
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Het voorkomen van Crocothemis e. erythraea (Brullé) 

in Nederland, verbeterd en aangevuld (Odonata) 

door 

M. A. LIEFTINCK 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Het is verheugend, dat de studie der Odonatenfauna in Nederland, na jaren 

verwaarloosd te zijn geweest, de laatste tijd weer wat meer belangstelling onder¬ 

vindt. Het artikel van B. Kiauta over het voorkomen van de libellulide Crocothe¬ 

mis erythraea (Brullé) in ons land {Ent. Ber. 28 (8): 156—159, 1968) is daar een 

voorbeeld van. Het geschrevene geeft mij echter aanleiding op deze vondst terug te 

komen. 

Kiauta ontleent zijn opgave van de oorspronkelijke vindplaats, Bakkum, aan 

gegevens welke ik destijds aan de heer H. J. Dumont te Gent verstrekte, en wel 

ten behoeve van diens artikel in Dodonaea (zie citaat bij Kiauta), waarin die 

ontdekking juist (doch zonder vindplaats) is vermeld. Het bedoelde exemplaar is 

een volledig intact en uitgekleurd mannetje, dat werd gevangen door de heer 

Kortenoever, werkzaam bij het Prov. Waterleidingbedrijf, vlak bij diens kantoor 

aan de rand van het binnenduin (niet ,,in de duinen”). Deze stelde het dier ter 

hand aan Dr. G. Barendrecht, die de soort herkende en mij vroeg de determinatie 

te bevestigen, hetgeen gebeurde. De (herhaalde) bewering van Kiauta, dat de 

libel een „geslachtsrijp wijfje” zou zijn, is dus onjuist en had voorkomen kunnen 

worden als hij het exemplaar even was gaan bekijken in de collectie Odonata 

neerlandica van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Nu is het van enig belang 

te vermelden, dat de ontdekker moeite deed om juist déze libel te bemachtigen, 

daar hij getroffen geweest moet zijn door de zeer opvallende scharlakenrode 

lichaamskleur van dit mannetje. Immers, een Crocothemis wijfje gelijkt in de 

vlucht zó sterk op dat van een der grote Sympetrum-soorten of Orthetrum caeru- 

lescens, dat de andere sekse stellig onopgemerkt zou zijn gebleven! Deze omstan¬ 

digheid deed mij dan ook besluiten, ongeveer een week na de ontdekking, zelf de 

vindplaats te bezoeken om zo mogelijk wat meer over het voorkomen aldaar van 

C. erythraea te weten te komen. Nu bevinden zich in de omgeving van de pomp¬ 

stations onder Bakkum behalve slootjes ook beschaduwde diepe vijvers en een vrij 

uitgestrekte open plas. Deze maakten entomologisch een armoedige en steriele 

indruk. Het in aanmerking komende terrein werd urenlang afgezocht, maar behalve 

een glimp van een kleine Sympetrum-soort (?) heb ik die dag geen enkele libel 

waargenomen, zodat de excursie ondanks de doorlopend gunstige weersomstandig¬ 

heden in dit opzicht niets opleverde. 

Het bewuste Crocothemis mannetje stemt overeen met west-mediterrane verte¬ 

genwoordigers van de soort en zal dus inderdaad wel een verdoolde immigrant uit 

zuidelijker streken geweest zijn. De plaats, waar het volwassen insekt tot ontwikke¬ 

ling is gekomen, laat zich uiteraard slechts gissen. 

In dit verband dient opgemerkt te worden, dat er nog een veel vroegere 

literatuur-opgave bestaat over het voorkomen van C. erythraea in ons land, en wel 
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van een larve afkomstig van Diep veen (Drente), gepubliceerd door wijlen Mej. 

A. P. C. de Vos (zie: Über die Verbreitung der aquatilen Insektenlarven in den 

Niederlanden, Int. Rev. ges. Hydrob. u. Hydrogr. 24 : 492, 1930). Weliswaar zegt 

de auteur niet geheel zeker te zijn van de juistheid harer determinatie, maar juist 

daarom zou het nuttig geweest zijn, indien de heer Kiauta deze vondst had ge¬ 

verifieerd of althans vermeld. 

Met het bovenstaande heb ik geenszins afbreuk willen doen aan het bekend 

maken van aanvullende faunistische gegevens. Maar in voorkomende gevallen ver¬ 

dient het m.i. wel aanbeveling, alvorens tot publicatie over te gaan, ruggespraak te 

houden met diegenen, die wellicht over meer en juistere gegevens beschikken. 

Summary 

Commentary note on the article on Crocothemis erythraea (Brullé), published in 

Ent. Ber. 28 : 156—159. The specimen captured at Bakkum in 1959 was a $ , not 

a $ as stated by the writer. 

Zwei neue Inocelliiden-Spezies aus Asien (Neuroptera, 

Raphidiodea) 

von 

ULRIKE ASPÖCK und HORST ASPÖCK 

Herr Dr. D. E. Kimmins (British Museum, London) übersandte uns kürzlich 

einige Raphidiodea, die unter anderem 5 Inocelliiden enthielten. Diese 5 aus Asien 

stammenden Individuen gehören 2 Spezies des Genus Inocellia Schneider i) an, 

die sich als neu erwiesen haben und im Folgenden beschrieben werden. 

Herrn Dr. Kimmins danken wir auch an dieser Stelle herzlich für die Möglich¬ 

keit, diese beiden in mehrfacher Hinsicht interessanten Arten zu studieren. 

Die Bezeichnung der Strukturen der männlichen Genitalsegmente stimmt völlig 

mit der von uns (Aspöck & Aspöck, 1966) angewandten Terminologie über¬ 

ein; vgl. jedoch die Diskussion. 

Inocellia fulvostigmata nov. spec. 

Vorliegendes Material: 

1 $ (Holotypus); Kashmir, Gulmarg, 11.VII.1931, Fletcher coli. 3 9 9 

(Allotypus, Paratypen); vom selben Fundort, l.VII., 8.VII. und 21.VII.1931. 
Sämtliche Typen befinden sich in coli. British Museum, London. 

$ : Länge des Vorderflügels 9 mm. Geäder des Vorderflügels siehe Abb. lh. 

Das Pterostigma ist braungelb und erstreckt sich im Vorderflügel über die ganze 

Länge der darunter liegenden Zelle, im Hinterflügel nimmt es etwa % der Länge 

derselben ein. Flügelgeäder hellbraun. Klypeus, Labrum und Mandibeln braun; 

Antennen in der basalen Hälfte gelb, apikal etwas dunkler. Kopf und Pronotum 

ü Sensu Carpentier (1936). 
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schwarz, mit brauner Fleckung. Genitalsegmente siehe Abb. la-g. 8. Tergit das 

Spiraculum umfassend, jedoch nicht mit dem Sternit verwachsen. 9. Segment zu 

einem Ring verschmolzen, eine stark skierotisierte Leiste trennt den verbreiteten 

dorsalen von dem schmalen ventralen Teil. 9- Koxopoditen ± muschelförmig, 

abgerundet; an der Innenseite des Apikalbereiches der 9. Koxopoditen liegt eine 

nach zephal geklappte, stärker skierotisierte, gekrümmte Spitze. Ebenfalls an der 

Innenseite der Koxopoditen, jedoch weiter basal, liegen — ebenso wie bei 1. cras- 

sicornis — paarige, schraubig gedrehte Plättchen, die als modifizierte Styli gedeutet 

Aùà 1 

Abb. 1. Inocellia fulvostigmata n.sp., $. a: Apex des Abdomens, lateral; b: ditto, ventral; 
c: 9. Koxopositen, dorsal; d: 11. Sternit, kaudal; e: Struktur x, kaudal; f: 11. Sternit und 

Struktur x, lateral; g: Hypandrium internum, ventral (links) und lateral (rechts); h: linker 

Vorderflügel, exp = 9. Koxopoditen, st := Stylus. 
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werden können. Hierzu kommt noch eine paarige Borstengruppe, die mit den Styli 

in häutiger Verbindung steht. Der zwischen den Koxopoditen gespannte Haut¬ 

sack trägt ebenfalls eine paarige Borstengruppe und weist dorsal eine Zone ausge¬ 

prägter Strukturierung auf (Abb. lc). 11. Sternit etwa schaufelförmig (Abb. Id, 

e, f). Die mit dem 11. Sternit häutig verbundene Struktur x besteht aus einem 

schwach skierotisierten manschettenartigen Basalteil und einem stärker sklerotisier- 

ten stielförmigen Apikalteil. Hypandrium internum siehe Abb. lg. 

$ : Länge des Vorderflügels 10,5 mm—11,3 mm. Das Pterostigma ist hell 

bräunlich gelb. Flügelgeäder gelblich braun. Klypeus, Labrum und Mandibeln 

gelbbraun; Antennen gelb. Kopf und Pronotum braun mit gelblich brauner 

Fleckung. Genitalsegmente siehe Abb. 2a-c. Kaudalrand des 7. Sternits mit leichter 

Inzision. 8. Tergit in der Höhe des Spirakulums nach zephal verbreitet; ventral 

vom Spiraculum liegt eine kleine Ausbuchtung. Der 8. Sternit bildet eine abge¬ 

grenzte Struktur, in deren mittlerem Bereich eine stärker skierotisierte Zone liegt; 

kaudalwärts folgt nach einer schwächer skierotisierten, ± gefalteten Zone der 

stark skierotisierte, wulstartig abgerundete Kaudalrand (Abb. 2b). Spermatheka 

siehe Abb. 2c. Ovipositorlänge 6,8 mm—7,6 mm. 

Inocellia fulvostigmata n. sp. ist von den bisher im männlichen Geschlecht be- 

‘10 + 11 

0'5 mm 

Abb. 2. Inocellia fulvostigmata n.sp., $ . a: Apex des Abdomens, lateral; b: 7. und 8. Sternit, 

ventral; c: Spermatheka. gl — Gonapophyses laterales, gp = Gonapophyses posteriores. 
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kannten Spezies am nächsten mit I. crassicornts Schümm, verwandt, von dieser Art 

jedoch schon rein äußerlich durch den hellen Habitus, das braungelbe ( $ ) bzw. 

gelbe (?) Pterostigma und die reich entwickelte, auffallende Fleckung von Kopf 

und Pronotum leicht zu differenzieren. Darüber hinaus bestehen in den Genital¬ 

segmenten beider Geschlechter — beim $ vor allem in den 9. Koxopoditen, 

beim $ im 7. und 8. Sternit — beträchtliche Unterschiede. 

Abtx 3 

Abb. 3. Inocellia burmana n.sp., $. a: Apex des Abdomens, lateral; b: ditto, ventral; c: 9. 

Koxopoditen, dorsal; d: 11. Sternit, kaudal (oben) und lateral (unten); e: Struktur x, kaudal 

(oben) und lateral (unten); f: Hypandrium internum, ventral (links) und lateral (rechts); 

g.: linker Vorderflügel. 
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Inocellia burmana nov. spec. 

Vorliegendes Material: 

1 $ (Holotypus); Nordost-Burma, Hpungan, 17.III.1934, R. Malaise (in 

coll. British Museum, London). 

$ : Länge des Vorderflügels 7 mm. Das dunkelbraune Pterostigma erstreckt 

sich im Vorderflügel etwas über die darunter liegende Zelle, im Hinterflügel 

nimmt es etwa die äußeren % der darunter liegenden Zelle ein. Geäder des Vor¬ 

derflügels siehe Abb. 3g. Flügelgeäder dunkelbraun. Klypeus, Labrum und Mandi- 

beln schwarzbraun; Antennen schwarzbraun, basale Glieder heller. Kopf auffal¬ 

lend langgestreckt, schwarz mit dunkelbrauner Fleckung. Pronotum schwarzbraun. 

Genitalsegmente siehe Abb. 3a-f. 8. Tergit das Spiraculum umfassend, jedoch mit 

dem Sternit nicht verwachsen. 9. Segment zu einem Ring verschmolzen; eine stark 

skierotisierte Leiste trennt den verbreiteten dorsalen von dem schmalen ventralen 

Teil. 9. Koxopoditen ± muschelförmig, die abgerundete Apikalzone ist deutlich 

nach kaudal ausgedehnt. Styli mit breiter Basis an der Innenseite der Koxopoditen 

entspringend, im Apikalteil etwa sichelförmig nach distal gebogen. An der Innen¬ 

seite der Koxopoditen liegt eine paarige Borstengruppe die mit den Styli in häutiger 

Verbindung ist. Der zwischen den Koxopoditen gespannte Hautsack trägt eine 

paarige Borstenreihe und dorsal eine etwa kreisförmige Zone ausgeprägter Struk¬ 

turierung (Abb. 3c). 11. Sternit siehe Abb. 3d. Die mit dem 11. Sternit häutig 

verbundene Struktur x besteht aus einem schwach skierotisierten, manschetten¬ 

artigen Basalteil und einem stärker skierotisierten, stielförmigen Apikalteil (Abb. 

3e). Hypandrium internum siehe Abb. 3f. 

Inocellia burmana n. sp. steht auf Grund des männlichen Genitalapparates I. 

keiseri Asp. et Asp. und I. ressli Asp. et Asp. am nächsten, ist jedoch in allen 

Strukturen des Genitals — z.B. durch den keinerlei Fortsätze tragenden 11. 

Sternit — von diesen beiden Spezies leicht zu trennen. 

Diskussion 

In Asien ist das Vorkommen der Familie Inocelliidae — abgesehen von den 

nördlichen Teilen — bisher nur in Kleinasien (Inocellia ressli Asp. et Asp.), in 

China (Inocellia sinensis Nav.) und in Indochina (Inocellia brunni Nav.) verifi¬ 

ziert. Die beiden in der vorliegenden Arbeit als neu beschriebenen Arten, Inocellia 

fulvostigmata n. sp. und Inocellia burmana n. sp., stammen aus Kashmir und 

Burma, womit sich das bekannte Verbreitungsareal der Familie in Asien beträcht¬ 

lich erweitert. Es war von vornherein durchaus nicht unbedingt zu erwarten, daß 

in Pakistan und Burma überhaupt Inocelliiden Vorkommen. Nunmehr wird es 

wahrscheinlich, daß die Familie auch in den nördlichen Teilen Indiens und in 

Nepal nachzuweisen sein wird. 

Die beiden neuen Arten lassen sich auf Grund des Baues der männlichen Geni¬ 

talsegmente zwanglos in bereits bestehende Arten-Gruppen eingliedern. Inocellia 

fulvostigmata gehört der crassicornis-Gm^Q an, Inocellia burmana bildet zusam¬ 

men mit I. keiseri und 1. ressli eine gut abzugrenzende Arten-Gruppe (Aspöck 

& Aspöck, 1966). 
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Immerhin ergeben sich aus dem Studium der beiden Spezies einige neue Aspekte 

zur Morphologie der Genitalorgane der Inocelliiden, insbesondere auch im Zusam¬ 

menhang damit, daß es uns kürzlich möglich war, umfangreiches nearktisches 

Material dieser Familie zu studieren. 

Die in Nordamerika beheimatete Inocellia longicornis Albarda weist in der 

Apikalregion der 9. Koxopoditen stark skierotisierte, klauenartige Spitzen auf, die 

auf Grund ihrer Form und Lage durchaus für Styli gehalten werden können und 

von Acker (I960) auch als solche bereits bezeichnet worden sind. Die einge¬ 

klappten Spitzen der 9. Koxopoditen von I. fulvostigmata sind vermutlich den 

erwähnten Strukturen von 7. longicornis homolog und wären damit als Styli zu 

bezeichnen. An der Basis der 9. Koxopoditen von 7. longicornis liegen skieroti¬ 

sierte Plättchen, die den von uns (Aspöck & Aspöck, 1966) als Stylus-Rudi- 

mente gedeuteten Plättchen verschiedener paläarktischer Spezies homolog sein 

dürften. Diese Deutung müßte nunmehr revidiert werden, und unter dem Gesichts¬ 

punkt, daß die eingeklappten Apex-Spitzen der 9. Koxopoditen Styli repräsen¬ 

tieren, könnten die Plättchen Parameren darstellen, zumal diese Strukturen bei 

einigen Arten beträchtliche Größe erreichen. Diese Auffassung würde auch mit der 

von Tjeder (1954) übereinstimmen. Die allenthalben vorkommenden Borsten- 

Grüppchen stellen dann wohl — wie bereits früher in Erwägung gezogen 

(Aspöck & Aspöck l.c.) — akzessorische Bildungen dar. 

Zusammenfassung 

Zwei neue Arten der Gattung Inocellia Schneider, 7. fulvostigmata n. sp. aus 

Kaschmir und 7. burmana n. sp. aus Burma, werden beschrieben und abgebildet. 

Einige neue Aspekte zur Morphologie der männlichen Genitalorgane der Inocelli¬ 

iden werden diskutiert. 

Summary 

Two new species of the genus Inocellia Schneider, 7. fulvostigmata n. sp. from 

Kashmir and 7. burmana n. sp. from Burma, are described and figured. Some new 

aspects concerning the morphology of the male genitalia of Inocelliidae are dis¬ 

cussed. 
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Discolomidae des Amsterdamer Museums 

von 

HANS JOHN 

Discolomidae sind kleine bis mittelgroße Käfer, sie leben in den warmen Zonen 

der Erde, aber nicht in Europa. Bis jetzt sind 16 Gattungen gefunden worden 

(Genera Ins. 213 E, 1959), von denen die größeren in Afrika, die kleineren im 

Pacific nebst Randgebieten, Afrika und Australien leben, außerdem in Amerika 

4 Gattungen. Sie sind an den Tuberkelporen am Rande des Körpers zu erkennen, 

wo 2 Poren am Pronotum und mindestens 6 an den Elytren sitzen. Aus dem 

Museum der Universität Amsterdam erhielt ich von Herrn Drs. Duffels eine 

Anzahl unbestimmter Discolomidae, welche den Gattungen Aphanocephalus, 

Parafallia, Parmaschema und Cephalophanus angehören und bringe anschließend 

einige Neubeschreibungen dieser seltenen Tiere. 

Aphanocephalus atomus Grouv. 

(John, H., 1956, Ent. Blatt. 52 : 10) 

2 Expl. aus Fort de Kock, Sumatra, 920 m, leg. E. Jacobson im Mus. Am¬ 

sterdam. 

Aphanocephalus guineensis John 

(John, H., 1958, Ann. Mus. Civ. Stör. Nat. Genova 70 : 120) 

Die Spezies wurde l.c. nach 3 Expl. aus Guinea, Agosto, beschrieben. Ein Expl. 

aus Sumatra, Fort de Kock, wurde vorgelegt. Es ist transparent. 

Aphanocephalus crucifer John 

(John, H., 1942, Arb. morph, tax. Ent. 9 : 15) 

Die Spezies wurde nach 6 Expl. aus Merbaboe, Java, beschrieben, die nicht alle 

den vollen Querstrich der Zeichnung besitzen. Die hier vorgelegten Expl. haben 

nur den Ansatz zu einem Querstrich. 2 Expl. im Mus. Amsterdam, Fundort: 

Tandjunggadang, Sumatra’s Westkust, 1200 m, 11.1926, E. Jacobson und Gunung 

Singgalang, VII. 1925. 

Aphanocephalus kannegieteri John 

(John, H., Zool. Meded. 42 : 14) 

Die Spezies wurde nach 2 Expl. aus Java, Buitenzorg, beschrieben. 2 Expl. aus 

Gunung Singgalang, Sumatra, sind auf der Unterseite schwarz. 1800 m, VII. 1925, 

E. Jacobson, im Mus. Amsterdam. 

Aphanocephalus distinctus Grouv. 

(Grouvelle, A., 1912, Not. Leyd. Mus. 34 : 204) 

Drei von den Mentawai-Inseln stammende Expl. wurden von Grouvelle unter 

diesem Namen beschrieben. Sie sind „hell kastanienbraun... mit bronzenem Schim- 
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Taf. 1 

Fig. 1. Aphanocephalus cupreus John, a — links die farbliche Erscheinung, der helle Rand 

ist nur Reflex, rechts die Punktierung, b — Pronotum wagerecht, c — Fühlerkeule, d — 

Punktierung des Pronotums und der Elytren, e — Unterseite, f — Kopf, g — Randleiste. 

Fig. 2. Aphanocephalus distinctus Grouvelle, a — Ansicht von oben, links die farbliche 

Erscheinung, rechts die Punktierung, b — Pronotum wagerecht, darunter die Poren ver¬ 

größert, c — Fühlerkeule, d — Punktierung des Pronotums und der Elytren, e — Unterseite, 

f — Kopf, g — Randleiste seitlich. 
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mer” (l.c. und Arb. morph, tax. Ent. 9 (1), t. 2, 5—7 (1942). Die vorgelegten 

Expl. aus Sumatra, Fort de Kock, stimmen im Umriß mit distinctus überein, sind 

etwas größer und haben ein dunkelbraunes Pronotum mit braun umlaufendem 

Rand; Scutellum und Elytren sind dunkel rotbraun, aber die Punktierung des 

Pronotums und der Elytren gleicht völlig distinctus. Es kann sich daher nur um 

eine Lokalform handeln, für die ein neuer Name sich erübrigt. 

Material: 6 Expl. im Mus. Amsterdam, Fundort: Sumatra, Fort de Kock, 920 m, 

1924, 1926. 2 Expl. in coli. m. 

Abbildung: Taf 1 Fig. 2a-2g. 

Aphanocephalus cupreus spec. n. 

Das Pronotum ist schwarz, die Elytren sind dunkel, metallisch kupfrig. Bei 

wagerechter Lage des Pronotums ist der Kopfausschnitt fast gerade, die Seiten 

schräg nach außen sind mäßig gekrümmt und die Basis ist weit nach hinten gezo¬ 

gen, wobei die Seiten vom Basalwinkel bis zu der geraden Strecke vor dem Scutel¬ 

lum ebenfalls gerade sind. Die Poren liegen auf schmalen Verbreiterungen der 

seitlichen Leisten. Die Punktierung des Discus ist sehr zart, nur an der Basis etwas 

stärker. Das Scutellum ist schwarz, zart punktiert. Die Elytren sind dunkel rot- 

kupfrig und haben eine breite Randleiste. Die Punktierung ist dicht und kräftig, 

die Pseudoporen sind weich eingesetzt und zeigen innen einen zarten kreisförmigen 

Rand. Oberhalb der Randleiste ist der Discus etwas eingeschnürt. Seitlich gesehen 

setzt die Randleiste mit einem Vorsprung an der Schulterecke an und die Poren 

sind nach oben offen. Auf der Unterseite sind die Epipleuren flach, nur basal 

etwas hohl, mit einer feinen Punktierung entlang dem Rand. Die Punkte des 

Metasternums sind lateral groß, median sehr fein, die des 1. Sternits noch kräftiger 

lateral, doch der Analrand bleibt davon frei. Die Keule der 9-gliedrigen Fühler 

ist schlank dreieckig mit distaler Abschnürung. Der Kopf ist fein punktiert. Größe: 

2,25 X 1,85 mm. 

Material: 8 Expl. (Typus, PT) im Mus. Amsterdam, 2 PT in coli. m. 

Fundort: Sumatra, Gunung Singgalang, Westkust, 1800 m, VII. 1925, E. Jacob¬ 

son. 

Parafallia Arrow 

Die Gattung wurde von Arrow im Ark. Zool. Stockholm, 3lA, (17): 7 (1939) 

beschrieben nach 5 Expl. aus Luzon. Die Käfer leben im Pacific. 

Literatur 
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Parafallia jacobsoni spec. n. 

Dunkelbraun, glänzend, mit breiter etwas schiefer Keule. Das Pronotum ist 
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Fig. 3. Parafalia jacobsoni John, a — Ansicht von oben, links die farbliche Erscheinung, der 

helle Rand ist nur Reflex, rechts die Punktierung, b — Pronotum wagerecht, darunter die 

vergrößerten Poren, c — Fühlerkeule, d —■ Seitenansicht, e — Kopf, f — Randpartie 

seitlich, g — Unterseite, h — Penis, lateral und ventral, dazwischen ventral vergrößert. 

Fig. 4. Parafallia minimus John, a — Ansicht von oben, links die farbliche Erscheinung, 
rechts die Punktierung und Behaarung, b — Pronotum wagerecht, darunter die vergrößerten 

Polen, c — Fühlerkeule, d — Kopf, e — Seitenansicht. 
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flach gewölbt, der Kopfausschnitt ist konkav, die Seiten sind fast gerade und die 

Basis ist nach hinten gezogen. Die schmalen Seitenleisten haben an der rundlichen 

Vorderecke und an der Basis zwei verbreiterte Plättchen, in denen die Poren liegen. 

Die Punktierung des Discus ist von mittlerer Feinheit, an der Basis etwas verstärkt. 

Das Scutellum ist fein punktiert. Die Elytren haben eine breite Randpartie, und 

der Discus ist dort etwas eingeschnürt und mit einer unregelmäßigen Reihe großer 

Punkte besetzt. Die Poren sitzen dicht unterhalb des Randes auf Verbreiterungen 

der Leiste. Die Epipleuren sind kurz behaart und basal und weiterhin kurz einge¬ 

drückt. Die Oberfläche des Discus ist mit locker verteilten großen Pseudoporen 

an der Basis besetzt, die, kleiner werdend, sich über die Mitte des Discus aus¬ 

breiten. Dazwischen stehen kleine Punkte, doch Haare fehlen. Auf der hellbraunen 

Unterseite ist das Metasternum mit locker verteilten mittelgroßen Punkten bis über 

die Mitte besetzt, ebenso das 1. Sternit. Der Kopf ist über den Scheitel hinweg 

punktiert, der Clipeus ist abgebogen, fein behaart, und sein Rand ist leicht ausge¬ 

schnitten. Größe: 1,5 X 1,35 mm. 

Material: 66 Expl. (Typus PT) im Mus. Amsterdam nebst einer Anzahl nicht 

präparierte Stücke, 20 Expl. in coli. m. Fundort: Fort de Kock, Sumatra, 920 m, 

1924—26, E. Jacobson. 

Abbildung: Taf 2, Fig. 3a-h. 

Parafallia minimus spec. n. 

Kleiner als jacobsoni, dunkelbraun, glänzend, zerstreut behaart. Das Pronotum 

ist verhältnismäßig etwas breiter als bei jacobsoni, der Kopfausschnitt ist konkav, 

in der Mitte fast gerade, die seitlichen Leisten haben vorn und hinten verbreiterte 

Plättchen, in denen sich die Poren öffnen. Die Punktierung des Discus ist offen, 

mittelgroß, mit flachem Boden und excentrischem Punkt als Basis des Haares. Das 

Scutellum ist breiter als lang und fein punktiert. Die Elytren haben eine schmale 

Randpartie, dicht über ihr ist der Discus ein wenig eingeschnürt und mit größeren 

und kleineren Punkten besetzt. Die Poren sitzen unterhalb des Randes auf den 

gerundeten Epipleuren, die dazwischen mit kleinen Punkten besetzt sind. Der 

Discus ist mit großen und kleinen Punkten besetzt, zwischen denen die Haarpunkte 

stehen. Der Kopf ist auf dem Scheitel punktiert. Der Clipeus ist zart behaart, 

seitlich abgerundet und vorn leicht ausgeschnitten. Die Fühler sind gelbbraun, die 

Keule ist schwarz und abgerundet. Größe: 1,05 X 0,9 mm. 

Material: 1 Expl. (Holotypus) im Mus. Amsterdam, Fundort: Fort de Kock, 

Sumatra, 920 m, 1925, E. Jacobson. 

Abbildung: Taf. 2, Fig. 4a-e. 

Cephalophanus John 

Die Gattung wurde in den Ent. Blatt. 36 : 83 (1940) aus Sumatra nach 1 Expl. 

beschrieben. 

Cephalophanus clipeoexcisus John 

(John, H., 1940, Ent. Blatt. 36 : 83) 

2 Expl. aus Gunung Singgalang, Sumatras Westkust, 1000 m, 1925, E. Jacob¬ 

son, wurden vorgelegt. 
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Parmaschema Heller 

Die Gattung wurde von K. M. Heller nach 5 ExpL aus Luzon, Philippinen, 

beschrieben. Die Käfer leben im Pacific, erst 1955 wurde eine Spezies aus Afrika 

gefunden. 
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Parmaschema hexagonale John 

Die Spezies wurde 1943 nach einem Exemplar aus Sumatra beschrieben. Zahl¬ 

reiche Exemplare wurden vorgelegt, die aus Fort de Kock, Sumatra, stammen, 

920 m, 1925—26, E. Jacobson. 

36 Expl. in Mus. Amsterdam, 10 ExpL in coli. m. 

635, Bad Nauheim, Karlstraße 58, D.B.R. 

Afdeling Zuid-Holland. Voor het komende seizoen zijn de vergaderingen in beginsel als 

volgt vastgesteld: op 16 oktober en 18 december in Hotel „Terminus”, Stationsplein, Den 

Haag, op 12 februari 1969 in de Rivièra-Hal, Diergaarde Blijdorp, Rotterdam en op een nog 

nader te bepalen datum in april 1969 in het Museum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, 

Leiden. Alle vergaderingen beginnen om 20 uur. De in Zuid-Holland wonende leden zullen 

nog een aparte circulaire ontvangen. 

I. A. Kaijadoe, Afdelingssecretaris. 

Pyrausta aurata Scopoli (Lep., Pyralidae). In Ent. Ber. 14 : 292 deelt de heer Helmers 

mee, dat dit fraaie vlindertje op de Amsterdamse volkstuincomplexen geregeld te vinden is 

en dat de exemplaren van de tweede generatie soms in aantal om de bloemen van gekweekte 

Mentha-soorten vliegen. 

Een plant, die daar veel meer gekweekt wordt en die minstens even aantrekkelijk voor ze 

is, is het kattekruid (Nepeta faassenii). Enkele jaren geleden zwermden de vlinders om mijn 

planten heen en waren alle bloemen door de rupsen vernield. Daarna heb ik ze nooit meer 

zo talrijk gezien, al zijn ze wel geregeld aan te treffen. — Lpk. 
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The type of the genus Odynerus Latreille (Hymenoptera, 

Vespoidea) 
by 

O. W. RICHARDS and J. VAN DER VECHT 

The nomenclature of the genus Odynerus Latr. and its subdivisions has for some 

time been in confusion owing to disagreement over what species is the type of the 

genus. It now appears that an overlooked paper may decide the question with some 

finality. 

Latreille (1802, Hist. nat. Crust. Ins. 3 : 362) founded his genus Odynerus 

for two species: “Vespa muraria\ spinipes F.”. Reading Latreille’s work shows 

that this is intended to be a citation of two Fabrician species of Vespa. Fabricius 

did not actually describe these species but referred to Vespa muraria Linnaeus and 

V. spinipes Linnaeus. Fabricius refers to these two wasps in four works antedating 

1802: Syst. Entom.: 368, 1775; Spec. Insect. 1 : 464, 1781; Mantissa Insect. 1 : 

290, 1787; Entom. Syst. 2 : 267, 268, 1793. In these works Fabricius refers not 

to Linnaeus, 1758 but to “Syst. Nat. 11 : 950“. Judging by the page quoted this 

is in fact a reference to Syst. Nat., ed. 12, 1767 and his descriptions in the four 

works mentioned above differ only very slightly from what was written in Lin¬ 

naeus, 1767 : 950. 

Latreille (1804, Sonnini’s Buffon 13 : 347) states that his so-called Vespa 

muraria is the same as the species whose habits are described by RéAUMUR (1742, 

Mém. serv. Hist. Ins. 6 : 285, pi. 26). RéAUMUR’s insect is certainly not V. muraria 

of Linnaeus but V. spinipes L. 

Westwood (1840, Intro, mod. Classif. Ins. 2 (synopsis): 83) nevertheless cited 

Vespa muraria L. as the type of Odynerus and notes (1840 : 240, footnote) that 

he sent the type of Vespa muraria from the Linnaean collection in London to 

Wesmael in Belgium and established that it was a different species from V. spini¬ 

pes, as is also stated by Wesmael (1836, Bull. Acad. Brux. 3) and de Saussure 

(1852, Monographie des guêpes 1 : 224). However, the real point at issue is 

whether Latreille misidentified Vespa muraria, not whether Linnaeus’ Vespa 

muraria is the same as his V. spinipes. 

Most authors until very recent times did not trouble about the type of Odynerus 

but divided it into a number of subgenera often themselves without designated 

types and no one of them being called Odynerus s.s. However, Bequaert (1918, 

Bull. Amer. Mus. nat. Hist. 39 : 290) noted that Vespa muraria of Latreille was 

different from V. muraria F. or L. and really the same as V. spinipes. The genus 

Odynerus was therefore effectively founded on a single species V. spinipes L. which 

is the type. The International Commission on Zoological Nomenclature was asked 

in 1937 to confirm the decision and made a statement (1950, Bull. zool. Nomencl. 

5 (4—6): 109) agreeing with it though not in the form of an official opinion. 

Thus it can be held, as it has been by Blüthgen, that the matter was not finally 

settled. 

The position as regards usage appears to be as follows: de Saussure, Schmiede¬ 

knecht, von ScHULTHESS and Berland in works on the world, C. European, 

Swiss and French fauna divide Odynerus into subgenera without indicating any 
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types and without denoting any subgenus Odynerus s.s. Bequaert {loc. cit. 1918), 

Giordani Soika, Bohart and Richards treat Vespa spinipes as the type of Ody¬ 

nerus. C. G. Thomson, de Beaumont and Blüthgen treat Vespa mur aria L. as 

the type. Blüthgen’s work (1961) is the most important recent paper on European 

Vespidae. 

It must now be noted that Shuckard (1837, Mag. nat. Hist., n.s. 1 : 494) fixed 

the type of Odynerus before Westwood did in 1840. His statement is really quite 

unambiguous. “Odynerus Latr., type V. muraria $ Latr. $ V. spinipes L. {Epi- 

pone Kirby, Steph., Curt. Oplopus Wesm.)”. Shuckard is clearly indicating that 

the Vespa muraria which Latreille included in Odynerus is the misidentified $ 

of V. spinipes L. and not V. muraria L. This arrangement seems to be covered by 

article 70 (b) of the rules of nomenclature. It is therefore clear that the type of 

Odynerus Latr. is V. spinipes L. ( $ — V. muraria sensu Latreille, nec Lin¬ 

naeus, nec Fabricius). 
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Déplacements larvaires cTAcanthoscelides obtectus Say 

(Col. Bruchides) 

I. - Cas d'une seule couche de grains 

par 

Y. DE LUCA 

A. — Objet de 1’experimentation. Etude de la distribution des 

déplacements larvaires d’Acanthoscelides obtectus Say issus d’un nombre d’oeufs 

déterminé mis en position définie. 
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B. — Protocole. L’essai fut conduit en 10 répétitions, comportant chacune 

une boîte de Pétri en matière plastique de diamètre 15 cms., contenant une couche 

homogène de haricots Lingot Vendée récolte 1965. Au centre de la boîte furent 

disposés 60 oeufs du jour provenant d’individus éclos dans la même semaine. 

L’essai fut mis en place le 18.11.1966 dans une étuve à température et humidité 

constantes (T z= 27,5° C, H.R. zz 65); les boîtes de Pétri fermées 15 jours après 

le dépôt des oeufs furent retirées de l’étuve pour analyse le 18.XII.1966. 

Le contrôle des déplacement larvaires fut effectué dans deux compartiments: 

un cercle de 9 cms. de diamètre axé sur le centre de la boîte, et la partie restante 

de la boîte. 

Pour faciliter l’expression, les résultats sont désignés par: 

A le cercle de 9cms. de diamètre GS le nombre de grains sains 

B le reste de la boîte de Pétri GB le nombre de grains bruchés 

C l’ensemble de la boîte de Pétri GT le nombre de grains totaux 

TT le nombre de trous de sortie imaginaux totaux pour un ensemble de grains 

considéré 

C. — Analyse des résultats: 

l. Expression des constatations 

Répé¬ 
titions 

A B C 

GS GB GT TT GS GB GT TT GS GB GT TT 

I 28 14 42 25 95 5 100 10 123 19 142 35 

II 35 12 47 34 84 4 88 4 119 16 135 38 

III 39 7 46 11 78 9 87 20 117 16 133 31 

IV 34 10 44 26 78 8 86 16 112 18 130 42 

V 30 15 45 35 88 2 90 9 118 17 135 44 

VI 36 10 46 37 88 3 91 3 124 13 137 40 

VII 29 12 41 20 84 8 92 16 113 20 133 36 

VIII 39 8 47 25 85 5 90 8 124 13 137 33 

IX 29 10 39 20 75 13 88 18 104 23 127 38 

X 30 17 47 40 82 7 89 15 112 24 134 55 

TOTAL 329 115 444 273 837 64 901 119 1166 179 1345 392 

2. Estimation du taux de mortalité pré-imaginal dans chaque répétition, compte 

tenu du nombre d’oeufs mis en observation. 

A cette fin nous avons décompté par répétition le nombre de trous imaginaux 

constaté sur les grains en fin d’expérience considérant que chaque oeuf devait 

aboutir à un imago. Il est aisé de tester l’homogénéité de l’expérience quant au 

taux de mortalité entre oeufs ayant donné un imago et oeufs mis en observation. 

^2 calculé zz 30.69 pour théorique à 0.001 zz 27,88. 

Le pourcentage d’oeufs éclos diffère statistiquement d’un essai à l’autre. 

3. Estimation de l’homogénéité de l’expérience quant aux valeurs de GB/GT. 

a) Pour les échantillons C, le calculé 10.18 < 16,91 théorique pour a — 0,05 

permet de considérer les 10 répétitions comme un seul échantillon avec les valeurs 

% suivantes: GS zz 86,70 GB zz 13,30 
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b) Pour les portions A et B de chacun des échantillons C, nous avons obtenu: 

A.X9 calculé = 10,599 < 16,91 théorique pour a = 0,05 

B.x92 calculé = 17,33 < 19,67 théorique pour a = 0,02 

ce qui nous autorise aux mêmes conclusions qu’en a) et nous permet d’énoncer en 

% dans 

A.GS = 74,10 GB = 25,90 

B.GS = 92,90 GB = 7,10 

c) Pour l’ensemble des valeurs A et B enfin, nous avons calculé = 84,672 

^ 3,841 théorique pour a — 0,05, ce qui signifie que le pourcentage de GB/GT 

en A soit 25,90 est plus élevé qu’en B soit 7,10. 

4. Le nombre de sorties imaginales en A et B d’après les valeurs de TT permet 
de déduire vis à vis de l’ensemble CTT = 392 le pourcentage de localisation des 

larves soit A = 68,94 B = 30,36 

Ceci nous amène à considérer le rapport TT/GB correspondant à la densité d, 

de larves par grain bruché en A et B avec les données suivantes: 

Nombre de trous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
par grain 

Nombre de A 40 38 16 7 9 2 2 0 0 1 115 
grains B 39 12 4 5 2 1 0 1 0 0 64 

d’ou l’on tire: dA = 2,37 dB = 1,85. 

Toutefois ce tableau incite à étudier en A et B le rapport des grains présentant 

3 trous (et moins) et 4 trous (et plus), y^ calculé = 0,503 < 3,841 théorique 

pour a =0.05 montre que le pourcentage de grains à 3 trous (et moins) et 4 trous 

(et plus) est équivalent en A et B. 

D. — Conclusions. Dans les conditions de notre expérience et pour une 

seule couche de grains nous pouvons affirmer: 

1) Que l’on retrouve 70% des larves d’Acanthoscelides obtectus Say dans un 

rayon de 4,5 cms du point de localisation des oeufs (soit sur 36% de la surface 

offerte). 

2) Que dans cette zone vis à vis de l’ensemble de l’échantillon: 

— Le taux commercial GB/GT est de 25,9% contre 13,3% pour l’ensemble de 

l’échantillon. 

— La population du déprédateur, 273 individus, sur un total de 392 entrainait: 

+ Unse densité par grain bruché de 2,37 contre 2,18 pour l'encemble 

+ Une densité relative par rapport aux grains totaux ou pression de popu¬ 

lation, de 0,61 pour 0,29. 

3) Une similitude de la répartition des individus par grain dans l’ensemble de 

l’échantillon. 

34 Montpellier, 9 Place Viala, France. 
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Lampei, G., Die Biologie des Blattlaus-Generationswechsels. Gustaf Fischer, Jena, 1968. 

264 p., 19 figs., 33 tables. Prijs gebonden DM 53,40. 

The intention seems to be that terminology in aphid biology should become more uniform, 

but the result is an increase of terms that are confusing to the highest degree. So a spring 

migrant of Myzus persicae that produces offspring on suckers of a peach tree, instead of on a 

secondary host plant, thereby would require a new term in the mind of the author. Various 

more or less generally accepted terms are given meanings that were never meant by the authors 

of such terms, e.g. “morph”, and “virginopara”, the latter translated by the author as virgo 

instead of virgo-produces. Because the book concentrates on terminology, and quotes hundreds 

of references up to 1967, one might have expected that Takahashi’s paper of 1962, 

“Terminology in aphid biology” had been consulted. It is not mentioned. 

Evidently the author has not studied the fundamental research by J. S. Kennedy and co- 

workers on host alternation, and in general has not fully realized that polymorphism in aphids 

is largely a response to environment, as demonstrated in the older and recent experimental 

literature. This research certainly has a deep impact on aphid terminology. But to Lampel a 

sexupara is a sexupara is a sexupara, to paraphrase Gertrud Stein, and that such a morph, or 

a gynopara, can simply be turned into a virginopara, or that the generation number that flies 

from the primary host could depend on the population density may be known to the author, 

but it has not modified his thinking, nor his terminology. 

After a few hours reading one notices an abundant use of the german word “wohl”, 

meaning that the answer should be such and such. One may then ask what the word “sicher”, 

certainly, means in the author’s semantics. About Myzus persicae overwintering as eggs on 

Prunus nigra the author writes: “Sicher liegt hier eine Rassenbildung innerhalb des Holo- 

zyklus vor”, but there is not a shred of evidence for this certainty. 

Also in other respects the information in the book is not free from fiction. On p. 105 it is 

said that in Myzus persicae spring migrants from peach normally cannot find potato plants, 

because at the time of emigration there are no potato plants. I do not doubt that this was the 

case before the potato was introduced into Europe, but afterwards the aphids had no difficulty. 

According to the author the spring migrants of Myzus persicae have to produce their offspring 

on weeds, after which alatae (necessarily some generations later), for which the author invents 

the lovely term “Präexsulis-virgines”, fly to potatoes. The author does not say where he 

obtained these most interesting data that are given without the usual “wohl”. Unfortunately 

there are too many such curious stories in the book. 

The description of the life cycle of Thelaxes dryophila Schrank relates to that of Th. 

californica Davidson, 1919. Host alternation of Mimeuria ulmiphila Guercio was not known 

to the author but Krzywiec described it in 1962. The story about spéciation on secondary 

host plants is ascribed to Kennedy and Stro y an (1959), but they quoted it from a 1950 

paper listed in the author’s references, but clearly not read by him. Such little errors are not 

very important against the general background. 

Summarily: the author’s apparent ignorance about published experimental work on aphids 

has led to a book that in some respects reminds one of medieval treatises on the number of 

angels that could sit on the point of a needle. One wonders who could benefit by reading this 

book. — D.H.R.L. 
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In memoriam Ir. G. A. Graaf Bentinck 

Op 4 augustus j.l. overleed te Amsterdam, 81 jaar oud, Godard Adriaan Henri 

Jules Graaf van Aldenburg Bentinck, lid van de Nederlandse Entomologische 

Vereniging sedert 1917—’18, Lid van Verdienste sinds 1954. 

Er zullen wel geen bezoekers van onze vergaderingen zijn, die hem niet gekend 

hebben, want, totdat een snel toenemende geestelijke ontreddering zich van hem 

meester maakte, was hij een der trouwsten onder hen. 

Wij ouderen, die hem zo’n veertig jaar, ondanks zijn moeizame voordracht, met 

onverflauwd enthousiasme verslag hoorden uitbrengen over zijn verzamelactiviteit, 

zullen moeite hebben ons in de ontstane leegte te schikken. Bentinck, die zich, 

hoewel zuiver amateur, allengs ontwikkeld had tot een gewaardeerd specialist voor 

de Microlepidoptera, zag in de N.E.V. vooral de entomologische vriendenkring, 

het facet, dat aan onze vereniging inderdaad een geheel eigen karakter geeft. 

Onder de moeilijke omstandigheden, zowel voor hemzelf als voor de vereniging, 

van het jaar 1940 nam hij de functie van penningmeester op zich. Wegens de 

voorbeeldige vervulling van deze taak werd hem in 1954 het lidmaatschap van 

Verdienste toegekend. Niet, dat hiermede een einde aan zijn functie kwam. Tot 

1957 is hij doorgegaan met het beheer van onze financiën. Toen hij dit eindelijk 

in andere handen overgaf, had hij, in werkuren gemeten, jaren van zijn leven aan 

deze arbeid besteed. 

Intussen had hij zijn entomologisch werk voortgezet. Nog juist voor zijn over¬ 

lijden werd dit bekroond door de publicatie, samen met Dr. A. Diakonoff, van 

een belangrijk werk over de Nederlandse Tortricidae. 

Terugdenkend aan deze in velerlei opzicht unieke figuur komt de gedachte op, 

dat in deze vriendelijke, zachte en gevoelige man een harde kern van wilskracht en 
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doorzettingsvermogen verborgen was, die hem al vroeg in staat stelde een eigen 

weg te gaan en later veel moeilijkheden heeft helpen overwinnen. 

Wij zullen hem zeer missen. G. Barendrecht 

In memoriam P. J. Brakman 

11.VII.1910—28.VIII.1968 

door 

P. POOT 

Geheel onverwacht heeft de Nederlandse entomologie een gevoelig verlies 

geleden. Zonder dat het eigenlijk nog goed tot ons doordrong stonden wij maandag 

2 september j.l. aan de groeve van Pieter Jacobus Brakman. 

Weer is een belangrijke periode in de Nederlandse coleopterologie afgesloten 

met het plotseling wegvallen van een van haar voormannen. Want dat was hij na 

het plotseling overlijden van onze vriend P. v. D. Wiel ongetwijfeld geworden. 

Maar niet alleen wij, ook de natuur in al zijn facetten heeft een groot vriend en 

een diep bewonderaar voor alles wat leeft en groeit verloren. Deze liefde voor de 

natuur was hem als het ware ingegoten door zijn vader, hoofd der school in Nieuw 

en St. Joosland, die een groot kenner en liefhebber was van de Zeeuwse flora en 

en niet minder van de schelpen aan onze kusten. Het was dus logisch dat zijn 

eerste belangstelling op het gebied der natuurstudie de flora en de schelpen betrof. 

Ook zijn opleiding volgde die van zijn vader. Hij slaagde voor zijn onderwijzers- 

diploma in een tijd dat er bijna geen baan te krijgen was, zodat hij genoegen moest 

nemen met een administratieve funktie in Eindhoven. Hier besloot hij een andere 

richting in te slaan en hij begon zich te bekwamen in de gemeenteadministratie, 

wat resulteerde in een benoeming tot gemeenteambtenaar in zijn geboortedorp 

Nieuw en St. Joosland in het jaar 1934. 

Intussen had zijn interesse zich uitgebreid tot de vogelwereld en na zijn terug¬ 

keer in Zeeland raakte hij bevriend met Dr. Huijsman uit Middelburg, een bekend 

mycoloog, die hem inwijdde in de geheimen van de zwammenwereld. 

In deze periode is dan ook de kiem gelegd voor wat later zijn grote hobby zou 

worden. Door het bestuderen der paddestoelen kwam hij namelijk veelvuldig in 

aanraking met de daarin levende coleoptera en deze begonnen hem langzamerhand 

meer te interesseren dan het aanvankelijke onderwerp van zijn studie. Zo werd de 

coleopteroloog Brakman geboren. Alle voorwaarden waren aanwezig: zijn accura¬ 

tesse, zijn scherpe geest, zijn kennis van planten- en dierenwereld, zijn geduld en 

doorzettingsvermogen en last but not least zijn feeling voor het vak. In 1940 werd 

hij lid van onze Vereniging en we mochten hem dan ook op vele zomer- en 

andere vergaderingen begroeten. Als echte Zeeuw was hij geen man van het woord, 

eerder wat gesloten, vooral tegenover mensen die hij slechts oppervlakkig kende. 

Had men deze bolster echter eenmaal doorbroken, dan bestond er geen vriende¬ 

lijker en hulpvaardiger man dan Pieter Brakman. Steeds stond hij klaar om kever¬ 

en wantsenvrienden te helpen bij het kontroleren of determineren van hun 

vangsten. 
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Door zijn enorme kennis en ervaring wist hij zelfs de kleinste dieren meteen 

thuis te brengen, waarbij hij nooit over één nacht ijs ging, maar eerst alles nog eens 

naging. 

In 1940 bekroonde de raad van Nieuw en St. Joosland zijn verdiensten door 

hem met algemene stemmen te benoemen tot secretaris-ontvanger, welke funktie 

hij tot de opheffing dezer gemeente in 1966 met grote plichtsbetrachting heeft 

vervuld. Ongeveer 30 jaar lang heeft hij dus, eerst op de fiets later op de brommer, 

het Zeeuwse en Westbrabantse gebied doorkruist, meestal in zijn eentje, soms met 

vrienden die hem bezochten. 

Zijn publikaties onder de titels: „Korte Coleopterologische Notities” en 

„Zeeuwse wantsenvangsten” getuigen van het vele werk dat hij daar verzet heeft 

en van de vele bijzonderheden en zeldzaamheden, die hij daar en ook wel elders 

in ons land wist op te sporen. 

Na de dood van P. v. D. Wiel verzorgde hij de Vervolgen op Everts’ Naam¬ 

lijst. Van de coleopterologie had in het bijzonder de faunistiek, die hier erg stief¬ 

moederlijk bedeeld was, zijn grote belangstelling, die nog aangemoedigd werd 

door zijn goede vriend Adolf Horion, de Duitse kenner van de keverfaunistiek 

bij uitstek. 

Naast zijn dagelijks werk en zijn vele andere bezigheden heeft hij jarenlang 

onvermoeid gewerkt om een betrouwbaar overzicht te krijgen van de verspreiding 

der coleoptera in Nederland. Het resultaat hiervan kreeg tenslotte gestalte door de 

uitgave van de „Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggende gebied” 

door de Nederlandse Entomologische Vereniging. Een werk dat hij zelf slechts 

zag als een voorlopige publikatie, maar dat wij nu helaas kunnen beschouwen als 

een definitieve afsluiting, doch tevens bekroning van zijn diepgaande studie der 

Nederlandse kevers. Tevens verscheen van zijn hand nog een Nederlandse bewer¬ 

king van het Duitse werkje: „Welcher Käfer ist das?”. 

Toen in 1966 de gemeente Nieuw en St. Joosland opging in Middelburg, was 

ook zijn taak daar ten einde en kon hij het plan ten uitvoer brengen dat hij de 

laatste jaren reeds gekoesterd had, nl. de rest van zijn leven in het zo geliefde en 

keverrijke Zuid-Limburg door te mogen brengen. 

Spoedig werd dit plan werkelijkheid, mede dankzij een benoeming voor halve 

dagen tot conservator aan het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Hier kon 

hij zich naar hartelust uitleven in zijn hobby en reeds na iy2 jaar had hij een 

moderne kevercollectie opgebouwd volgens zijn eigen lijst. Hierna begon hij wel¬ 

gemoed aan de wantsen, maar deze heeft hij helaas niet meer af kunnen maken. 

Als domicilie had hij Elsloo gekozen en we kunnen wel zeggen dat, mede 

dankzij de hartelijkheid en gastvrijheid van zijn vrouw zijn woning een soort aan¬ 

legplaats werd voor de gaande en komende kevervriend. 

Mijn nauwste contacten met hem stammen vanzelfsprekend uit de laatste jaren. 

Vele vrije middagen en weekenden heb ik samen met hem en Dr. Berger het 

Limburgse land afgestroopt. Als een motor dreef hij ons aan om nu eens dit en 

dan weer dat te proberen en niet zelden werden onze pogingen met succes be¬ 

kroond. Vele winteravonden hebben we samen over de microscoop gebogen gezeten 

om moeilijke problemen op te lossen, wat praktisch steeds dankzij zijn enorme 

kennis, zijn ervaring en zijn rijke bibliotheek succes opleverde. Ook was hij een 
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van de weinige coleopterologen, die in contact stond met vele buitenlandse specia¬ 

listen van naam tot in Tsjecho-Slowakije en Zweden toe. Een dezer specialisten 

eerde zijn verdiensten voor de coleopterologie door een door Brakman ontdekte 

nieuwe soort naar hem te vernoemen nl. Tomoglossa brakmani Schp. 

Helaas heeft deze gelukkige Limburgse tijd voor hem slechts twee jaar mogen 

duren. Twee jaar, waarvan hij intens heeft genoten, zoals hij alles intens deed 

waarvoor hij bezield was. Midden in zijn werk kwam voor hem en voor ons allen 

het te vroege einde van dit werkzame leven. 

Slechts zijn werk is ons gebleven als een hechte basis om op voort te bouwen 

en bij het gebruik ervan zullen ons steeds weer in herinnering komen de gelukkige 

en leerzame uren die we bij en met Piet Brakman mochten beleven. 

Maastricht, Arkebusruwe 22. 

Verslag van de 27ste Herfstvergadering en de 68ste vergadering 

van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie 
door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 27ste Herfstvergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd gehouden op zaterdag 18 november 1967 in het Zoölogisch Laboratorium te 

Amsterdam. Deze vergadering werd gecombineerd met die van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie. Voorzitter was Dr. G. Barendrecht. 

Aanwezig waren: B. van Aartsen, Dr. Ir. G. W. Ankersmit, P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, 

R. Batten, Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. H. Besemer, 

Dr. J. G. Betrem, F. A. Bink, W. L. Blom, P. J. Brakman, Mej. W. de Brouwer, H C. Burger, 

Ir. R. H. Cobben, H. A. Coene, Drs. C. Davids, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, 

Drs. W. N. Ellis, Drs. E. Th. G. Elton, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven, 

W. H. Gravestein, J. M. A. van Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, W. de 

Groot, Ir. P. Gruys, M. J. Gijswijt, A. J. Hannema, Dr. P. F. Baron van Heerdt, W. Hellinga, 

Mevr. L. H. Hellinga-Horning, G. Helmers Jr., Drs. P. J. van Helsdingen, Dr. D. Hille Ris 

Lambers, G. den Hoed, E. Houkes, P. den Houter, J. Huisenga, Drs. C. A. W. Jeekel, 

Dr. C. de Jong, Drs. B. Kiauta, W. van der Klauw, J. Kleinhout Jr., C. H. ter Laag, 

Dr. P. A. van der Laan, Dr. J. J. Laarman, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, 

W. P. Mantel, J. van Marie, Prof. J. C. van der Meer Mohr, E. J. Nieuwenhuis, W. Nijveldt, 

H. van Oorschot, R. van Oorschot, Dr. S. J. van Ooststroom, H. Overbeek, Dr. W. P. J. 

Overmeer, Drs. S. Parma, M. P. Peerdeman, G. van Rossem, A. Schoemaker, Dr. R. T. Simon 

Thomas, Dr. F. Th. M. Spieksma, H. J. L. T. Stammeshaus, Prof. Dr. J. van der Vecht, 

W. M. Verduin, P. M. F. Verhoeff, D. A. Vestergaard, A. Walraven, Dr. J. T. Wiebes, 

Mevr. G. C. van der Wiel-Voss, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, J. H. 

Woudstra, C. J. Zwakhals en voorts 6 introducés. 

Negen handtekeningen waren onleesbaar. 

De Voorzitter opende deze druk bezochte bijeenkomst en heette alle aanwezigen 

hartelijk welkom. Aangezien er geen bestuursmededelingen waren, gaf hij direct 

het woord aan de heer J. van Rossem, die namens de Plantenziektenkundige 

Dienst te Wageningen wederom zijn jaarlijkse interessante voordracht hield over 

het optreden van enkele schadelijke insekten in 1967. Hij besteedde speciaal 

aandacht aan het soms massaal optreden van bepaalde soorten gedurende de lange 

warme zomer en de gevaren verbonden aan het onoordeelkundig gebruik van 
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bestrijdingsmiddelen. Een en ander lokte interessante discussies uit, waaraan o.a. 

werd deelgenomen door Dr. P. A. van der Laan en Dr. A. F. H. Besemer. 

Na de lunchpauze vertoonde de heer R. H. Batten allereerst zijn bijzonder 

fraaie kleurenfilms over vlinders, bijen, kevers, enz. 

Daarna hield Ir. R. H. Cobben zijn uitgestelde voordracht over de morfologie 

en biologie van wantseëieren en hun evolutie. 

Tenslotte besprak Prof. Dr. J. van der Vecht aan de hand van originele nesten 

de nestbouw van Surinaamse wespen. 

Beide voordrachten waren vergezeld van fraaie dia’s. 

Alle voordrachten werden door de vergadering met veel belangstelling gevolgd, 

hetgeen ook bleek uit de discussies, welke zich naar aanleiding daarvan ontsponnen. 

In verband met de beschikbare tijd moesten deze helaas soms bekort worden. 

Nadat verder niemand het woord verlangde, werd deze bijeenkomst door de 

Voorzitter, onder dank aan de sprekers, gesloten. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 

Bentinck, G. A. Graaf, & A. Diakonoff, De Nederlandse Bladrollers (Tortricidae). 

Monografieën van de Ned. Ent. Ver. No. 3. Pag. (1)—201, plaat 1—99. Juli 1968. Prijs 

voor leden ƒ 30, voor niet-leden ƒ 70. 

Ruim 80 jaar na de publicatie van het standaardwerk van Snellen over de Nederlandse 

Microlepidoptera verscheen eindelijk de eerste moderne bewerking van één enkele familie van 

deze groep. In die tussentijd en vooral in de laatste 20 jaar is echter enorm veel veranderd, 

zowel in de systematiek als in de nomenclatuur van de Micro’s. Speciaal door de studie van 

het genitaalapparaat der imagines bleken de opvattingen der vroegere systematici onhoudbaar. 

De grondlegger van de moderne Tortriciden-studie is ongetwijfeld Obraztsov geweest. Toen 

deze eenmaal orde in de chaos geschapen had, kwamen de regionale publicaties: voor de 

Britse eilanden die van Bradley, voor Duitsland van Hannemann en nu voor Nederland 

de prachtige monografie van Bentinck en Diakonoff. 

Na een inleiding, waarin besproken wordt, hoe genitaalpreparaten vervaardigd moeten 

worden en hoe men het beste het aderstelsel kan bestuderen, volgt de ruim 180 pagina’s 

tellende behandeling van de Nederlandse soorten van de familie. Van elke soort wordt het 

uiterlijk en het genitaalapparaat kort gekarakteriseerd. Een uitvoerige beschrijving wordt 

onnodig gemaakt door de voortreffelijke fotografische afbeeldingen, op plaat 1—28 van de 

vlinders, op plaat 29—99 van de door Diakonoff vervaardigde preparaten. Het voordeel 

van de foto’s boven tekeningen is, dat men de genitaliën afgebeeld ziet, zoals men ze zelf 

ook door het bioculair waarneemt. Technisch behoren de foto’s tot de beste, die ik van deze 

apparaten ken. 

Bij elke soort wordt de vliegtijd vermeld, gevolgd door een korte karakteristiek van de 

rups en de verspreiding in ons land. Dat vooral dit laatste onderdeel nog voor veel uitbreiding 

vatbaar is, spreekt wel vanzelf. Hopelijk is de monografie een stimulans voor een hernieuwde 

belangstelling van onze Nederlandse verzamelaars voor deze vaak zo fraaie vlinders. Met 

behulp van de beschrijvingen en de platen zijn veel soorten niet moeilijk op naam te brengen 

en het spreekt wel vanzelf, dat de paar deskundigen, die ons land op het ogenblik telt, graag 

bereid zijn de helpende hand te bieden. 

Het is wel triest, dat de heer Bentinck de publicatie van het werk zo kort overleefd heeft 

en het verschijnen ervan eigenlijk niet meer bewust meemaakte. Maar het zal nog jaren de 

herinnering levendig houden aan de laatste verzamelaar van de oude garde, die zich toelegde 

op de gehele orde van de Lepidoptera. — Lpk. 
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Schadelijke insekten in 1967 

door 

G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. VAN DE BUND 

{Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) 

De laatste tijd bereikt ons een verontrustend aantal vragen omtrent bestrijding 

van muggen, steekvliegen, mieren e.d., die hinder veroorzaken aan recreatie- 

zoekenden in natuurterreinen. Aan de beantwoording van deze vragen besteden 

wij grote aandacht. Wij wijzen de vragenstellers er steeds met de meeste nadruk 

op, dat het gebruik van insektidden in terreinen met een min of meer natuurlijke 

vegetatie uiterst ongewenst is, aangezien hierdoor een verstoring van de fauna kan 

optreden, die ernstige en van te voren niet te overziene gevolgen kan hebben. 

DIPTERA 

Van de proeftuin Noord-Limburg ontvingen wij asperges met merkwaardige 

gaatjes en gangetjes, waardoor het produkt waardeloos was voor de handel. Deze 

aantasting bleek te zijn veroorzaakt door de bonevlieg (Chortophila cilicrura 

Rond.). Wij vermoeden, dat dit een meer of minder toevallige aantasting is. Bij 

uitbreiding van dit euvel zou een (preventieve) bestrijding zeer moeilijk zijn. 

COLEOPTERA 

Verschillende gevallen van schade door de heikever (Lochmaea suturalis 

(Thoms.)) werden gemeld. Belangrijk hiervan waren: de heidetuin van de ge¬ 

meente Driebergen, hier werd geadviseerd een bestrijding met een rotenon be¬ 

vattend middel, terwijl in alle andere gevallen, waaronder zich bevond de militaire 

begraafplaats te Elolten, geadviseerd werd, geen bestrijding uit te voeren. Over 

het algemeen adviseren wij ter bestrijding van de heidekever de hei af te maaien. 

Kevers van de soort Tribolium destructor Uyttenb. werden aangetroffen in een 

monsterkamer van een graanimporteur. Dit betreft een vrij zeldzame soort, door 

Uyttenboogaart in 1934 beschreven. Volgens Hinton (1949: 16) is het oor¬ 

spronkelijke vaderland van deze soort Ethiopia. Hij baseert dit feit op de vondst 

van exemplaren in het Brits Museum en in het Musée d’Histoire Naturelle te 

Parijs afkomstig uit Abessinië en beide meer dan 70 jaar voor het beschrijven van 

de soort verzameld. Uyttenboogaart’s materiaal was afkomstig uit Duitsland, 

waar de kevers schadelijk waren aan violenzaad. 

Van een overslagbedrijf te Wageningen ontvingen wij larven en kevers behorend 

tot de soort Pharaxonotha kir seht Reitt. (Cryptophagidae), aangetroffen in mais 

uit Mexico. De genoemde soort is een voorraadsinsekt, dat leeft in graan, meel, 

zaden, kruiden e.d. Het dier, dat bekend is uit Mexico en omliggende landen, is 

ook wel eens aangetroffen in Duitsland. In ons land was deze soort tot dusver niet 

gevonden. 
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LEPIDOPTERA 

Door de consulent van het Staatsbosbeheer te Goes werd ons oordeel gevraagd 

over de wenselijkheid en de mogelijkheden van een bestrijding van de satijnvlinder, 

Stilpnotia solids (L.). Volgens de betrokken consulent doet zich op vele plaatsen 

in Zeeland al gedurende enige jaren achtereen een ernstige aantasting van dit 

insekt voor in populieren. 

Door ons werd overwogen, dat een ernstige aantasting van de satijnvlinder 

doorgaans slechts kan optreden onder onnatuurlijke omstandigheden. Hoe natuur¬ 

lijker namelijk het milieu is, des te groter blijkt de rol van regulerende factoren 

zoals natuurlijke vijanden e.d. te zijn en des te minder zal er sprake zijn van een 

belangrijke aantasting. Derhalve werd door ons het standpunt ingenomen, dat een 

bestrijding met chemische middelen in geen geval dient plaats te hebben voor zover 

het populieren betreft, die deel uitmaken van een bos of een andere gemengde 

beplanting. Afgezien van de risico’s voor de gehele fauna is het te verwachten, dat 

een dergelijke bestrijding onder deze omstandigheden de aantasting op den duur 

zal doen toenemen. 

Slechts in gevallen waar het monoculturen van populieren betreft, die ten 

behoeve van de houtproduktie worden geteeld en waarbij de bomen achteruitgaan 

doordat gedurende jaren achtereen een ernstige aantasting optreedt, zou een bestrij¬ 

ding overwogen kunnen worden met een insekticide, dat zo min mogelijk ongun¬ 

stige neveneffecten teweeg brengt. Als zodanig werd carbaryl geadviseerd. Zelfs 

onder deze omstandigheden is het echter de vraag, of een dergelijke bestrijding 

uiteindelijk inderdaad meer voor- dan nadeel zal brengen, aangezien het natuurlijke 

verloop der plaag kunstmatig wordt onderbroken. Deze neemt meestal gedurende 

enkele jaren toe, om dan weer geleidelijk af te nemen onder de invloed van regu¬ 

lerende factoren. Tegenover een bestrijding per vliegtuig staan wij sceptisch in 

verband met de grotere kans, dat het insekticide op minder gewenste plaatsen 

terecht kan komen. 

Op Taxus in een kwekerij van de gemeente Amsterdam werd schade veroorzaakt 

door rupsen van de soort Bat odes angustiorana (Hb.) (Tortricidae), een polyfage 

bladroller. Dit is in zoverre een zeer interessant geval, omdat op Taxus weinig 

insekten leven. Deze plant bevat een stof, verwant aan het ecdyson, het vervellings- 

hormoon van insekten. 

Van ons kantoor te ’s-Gravenzande ontvingen wij materiaal van Epiphyllum met 

eigenaardige mijnen in de bladstengels. Wij bleken hier te doen te hebben met een 

aantasting van de koolbladroller, Tortrix costana Schiff., een gewone soort in 

kassen. 

Te ’s-Gravenzande trad schade aan Hippeastrum in een kas op tengevolge van 

rupsen van de soort Spilosoma lutea (Hufnagel), de zg. tijgervlinder. Dit is in 

kassen en in het bijzonder op Hippeastrum een zeer ongewone aantasting. Merk¬ 

waardigerwijze werden deze rupsen eerder in ons land opgemerkt in kassen, nl. in 

1931 op druif (Jaarverslag PD, 1931 : 21). 

In chocolade met nougat werden rupsen gevonden van de soort Melissoblaptes 

zelleri (de Joannis) (Pyralidae). Deze inzending ontvingen wij van het Tropen 

Instituut te Amsterdam met verzoek de rupsen te determineren. 
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Volgens de inzender moet de aantasting in ons land zijn opgetreden. In de natuur 

leven deze rupsen, overwinterend, tussen mos, gras en kruiden in een met spinsel 

beklede gang in de grond. Men vindt ook bovengrondse spinselgangen. De rupsen 

leven van plantaardig en dierlijk afval. 

HYMENOPTERA 

In het gehele land deed zich een wespenplaag voor van de soorten Paravespula 

germanica (F.) en P. vulgaris (L.). Overlast werd vooral ondervonden in keukens, 

kampeerbedrijven en kinderkolonies. Hier en daar ontstond schade aan vruchten en 

gewassen (door knagen aan stengels). Wij hebben aangeraden de nesten uit te 

roeien met DDT-stuif, hoewel wij de voorkeur hadden voor carbaryl. Dit laatst¬ 

genoemde preparaat was niet in kleine 

verpakking in de handel. Onze sectie 

heeft over deze wespenplaag een zeer 

groot aantal telefonische adviezen uitge¬ 

bracht. 

Een merkwaardige aantasting van eiken 

op een kwekerij te Zundert werd inge¬ 

zonden door ons kantoor te Roosendaal. 

Het verschijnsel bestond uit enigszins op¬ 

gezwollen afgestorven twijgen met vele 

kleine gaatjes. Wij slaagden erin uit het 

binnenste van deze twijgen enige galwes- 

pen te verkrijgen, die bij determinatie ble¬ 

ken te behoren tot de soort Andricus 

quercus-radicis (F.) f. trilineatus Htg. 

Volgens Docters van Leeuwen (1957 : 

214) is deze gal ongewoon in ons land. 

THYSANOPTERA 

Door de warme zomer werd het optre¬ 

den van Taeniothrips simplex Mor., de 

gladiole-trips, bevorderd. 

HEMIPTERA; COCCOIDEA 

Te Wageningen werd in een laanbe- 

planting van iepen de schildluis Gossy- 

paria spuria (Mod.) zeer talrijk aange- Fig. 1. Gossyparia spuria (Modeer). 

troffen. Van deze schildluis zijn slechts Foto 

enkele waarnemingen uit ons land bekend (Reyne, 1957). In het betrokken geval 

vertoonde één zeer zwaar aangetaste boom taksterfte. Hieruit kan natuurlijk niet 

worden afgeleid, dat deze taksterfte een gevolg is van de schildluisaantasting. Het 

kan heel goed zijn, dat de schildluizen zich juist vestigen op takken waarvan de 

sapstroom door één of andere oorzaak is gestoord. In verband met de zeldzaam- 
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heid van deze schildluis werd met de gemeente afgesproken voorlopig geen be¬ 

strijding uit te voeren. Zelfs indien de schildluizen schade zouden veroorzaken aan 

de bomen is te verwachten, dat de aantasting binnen enige jaren wel weer zal 

afnemen door parasitering of andere regulerende faktoren. 

Ons kantoor te Terneuzen zond duinriet (Calamagrostis epigeios') in met op de 

bladeren witte cocons. Het materiaal werd gevonden te St. Jansteen (Zld.). De 

cocons bleken afkomstig te zijn van een in ons land zeldzaam voorkomende schild¬ 

luis, behorend tot de soort Eriopeltis lichtensteini Sign. Deze soort, die in ons land 

slechts enkele malen gevonden is in de duinen tussen ’s-Gravenhage en Castricum, 

is behalve uit Nederland, alleen bekend uit Zuid-Frankrijk, Noord-Duitsland, 

Zweden, Finland en Zuid-Rusland (Reyne, 1957). De eieren overwinteren kenne¬ 

lijk in de cocon, die door het wijfje is afgescheiden. 

APHIDOIDEA 

Ten gevolge van de uitzonderlijk zachte winter konden vele bladluizen als vivi¬ 

pare wijfjes overwinteren. In het voorjaar traden dan ook veel bladluizen op van 

allerlei soorten, o.a. werden op vele plaatsen belangrijke aantastingen geconstateerd 

van Elatobium abietinum Wk. op Picea en Myzus as cal o ni eus Donc, op diverse 

gewassen. 

In april werd te Well (L.) een aantasting van Macro sip hum euphorbiae Thos. 

op tulpen (buiten) geconstateerd. Dit verschijnsel moet waarschijnlijk worden ver¬ 

klaard door overwintering in het vivipare stadium. 

Begin juni werd te Rhenen en te Amersfoort Viola c or nut a in de volle grond 

zeer ernstig aangetast door Myzus ornatus Laing. Deze soort is onder glas en op 

kamerplanten in huis heel gewoon, maar het optreden buiten is een uitzonderlijk 

verschijnsel, vermoedelijk veroorzaakt door de zachte winter. 

Te Denekamp werd een bladluisaantasting in de toppen van Ribes alpinum 

gevonden van een ons geheel onbekende Hyperomyzus-soost. Door D. Hille Ris 
Lambers werd vastgesteld, dat het de soort Hyperomyzus (Neonasonovia) zirnitsi 

H.R.L. moest zijn, door hem beschreven van Ribes alpinum en Euphrasia uit 

Zweden (Hille Ris Lambers, 1952). In ons land was deze soort nog niet eerder 

gevonden. Er vindt een waardwisseling plaats naar Euphrasia. 

ALEYRODOIDEA 

Een belangrijke aantasting van een witte vlieg, nl. Dialeurodes chittendeni Laing, 

werd gevonden op Rhododendron te Smilde. Deze soort werd reeds eerder door 

ons vermeld (van Rossem et al, 1958). 

ANDERE ARTHROPODA 

ACARINA 

Van onze kantoren te Lisse en Sassenheim ontvingen wij uit kwekerijen te Lisse 

en Voorschoten materiaal van Helenium met typische vlekken en deformaties. Dit 

beeld kenden wij reeds eerder, maar het werd toegeschreven aan parathion-schade. 

Thans bleek dat deze aantasting wordt veroorzaakt door Tarsonemus pallidus 

Banks, die in grote aantallen op dergelijke planten voorkomt. 
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DIPLOPODA 

Te Dronten en te Biddinghuizen (Oostelijk Flevoland) deden zich invasies van 

miljoenpoten van de soort Craspedosoma simile Verh. in woningen voor. Dit is een 

gewone soort in niet gecultiveerde terreinen (Jeekel, 1953 : 14). Vermoedelijk 

kwamen deze dieren uit de in ontginning gebrachte rietvelden van de polder. 

Summary 

Notes on some insects which caused damage in the Netherlands in 1967. The 

Aphidoid Hyperomyzus (Neonasonovia) zirnitsi H.R.L. is new to the Dutch fauna. 

The species was met with on Ribes alpinum. 

Literatuur 

Anonymus, 1932, Verslag over de werkzaamheden van de Plantenziektenkundige Dienst in 
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Hinton, H. E., 1949, A synopsis of the genus Tribolium Macleay, with some remarks on 
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van enige schadelijke insecten in het jaar 1958. Ent. Ber. 19 : 91. 
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Van dit standaardwerk gaat een tweede druk verschijnen. Van Band IV, 2. Hälfte, ontving 

ik aflevering 1—5. Twee daarvan behoren tot Teil 1, Allgemeines en drie tot Teil 2, 

Specielles. 

De twee afleveringen van deel 1 bevatten de volgende onderwerpen: 

9. F. Zumpt, Human- und veterinärmedezinische Entomologie. In 49 pagina’s, geïllustreerd 

met 54 figuren, geeft de auteur een overzicht van de insekten, die zowel als in medisch als in 

veterinair opzicht van belang zijn. 

10. E. Simitscheck, Insekten als Nahrung, in Brauchtum, Kult und Kultur. Deze afleve¬ 

ring telt 62 pagina’s en even zoveel tekstfiguren, die vooral betrekking hebben op oude 

tekeningen, munten en voorwerpen met aan insekten ontleende motieven. 

In de drie afleveringen van deel 2 worden de volgende groepen behandeld: 

6. D. St. Quentin & M. Beier, Odonata (Libellen), 39 pagina’s en 27 afbeeldingen. 

8. A. Kaltenbach, Embiodea (Spinfüßer), 29 pagina’s en 43 figuren. Een groep van 

kleine, meest tropische en soms ook subtropische insekten. 

12. M. Beier, Mantodea (Fangheuschrecken). Deze aan de bidsprinkhanen gewijde afle¬ 

vering telt 47 pagina’s en is geïllustreerd met 37 tekstfiguren. 

19. H. Priesner, Thysanoptera (Physopoda, Blasenfüßer). De aflevering, waarin een 

overzicht van de tripsen gegeven wordt, telt 32 pagina’s met 28 tekstfiguren. 

De totale prijs van de 5 afleveringen is DM 137. Ze maken een zeer verzorgde indruk en 

de keuze van de auteurs staat er borg voor, dat de inhoud ervan verantwoord is. —• Lpk. 
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Neuroptera, Mecoptera en Trichoptera van Goeree 

door 

D. C. GEIJSKES 

(.Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Op de wintervergadering van de Ned. Entomologische Ver. te Rotterdam d.d. 

18 februari 1968, was de heer K. J. Huisman, arts te Melissant, zo vriendelijk om 

mij zijn ,,rest materiaal” van zijn vlindervangsten op licht te Goeree die in samen¬ 

werking met het RIVON te Zeist plaats vonden, ter hand te stellen. De vangsten, 

in totaal 31, waren uitgevoerd te Melissant en vooral op de Kwade Hoek, Ge¬ 

meente Ouddorp, van 8 mei tot 13 september 1967. In deze collectie insekten 

bevonden zich de volgende aantallen van de navolgende orden: Orthoptera 12, 

Hemiptera 603, Neuroptera 59, Mecoptera 5, Trichoptera 123, Lepidoptera 

(micro’s) 227, Coleoptera 287, Hymenoptera (vooral Ichneumonidae) 477, 

Diptera 611. Hiervan zijn thans de Neuroptera, Mecoptera en Trichoptera gede¬ 

termineerd, behorende resp. tot 12, 1 en 13 soorten. Aangezien van deze insekten 

geen opgaven van het eiland Goeree te vinden zijn, is de collectie uit faunistisch 

oogpunt het vermelden waard, ofschoon stellig aanvullingen te verwachten zijn. 

In verband met de uitvoering van de Delta-werken wint deze documentatie nog 

aan waarde. Gaarne wil ik ook hier de heer Huisman mijn dank betuigen voor zijn 

gewaardeerde medewerking. Het materiaal, voor zover bruikbaar, bevindt zich in 

de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. 

Neuroptera: 

Mier o mus variegains (F.). Melissant: 17. VII, 1 $ ; 21. VII, 1 $ ; 2 2. VII, 1 $ ; 

28.VII, 1 3,5 $ ; l.VIII, 1 $ ; 9.VIII, 1^2$. Kwade Hoek: 6.VIII, 1 $ ; 

22.VIII, 1 $ . 

Hemerohius lutes cens F. Kwade Hoek: 12.V, 1 $ ; 19. VII, 1 $ . 

Hemerobius stigma Steph. Melissant: 7.VII, 1 $ . 

Hemerohius nitidulus F. Melissant: ll.V, 1 $ . 

Boriomyia betulina Strom. Kwade Hoek: 10.V, 1 $ ; ll.V, 1 $ ; 3l.VIII, 1 $ . 

Boriomyia subnehulosa (Steph.). Kwade Hoek: 10.V, 1 $ ; ll.V, 1 $ ; 

12.VII, 2 $ ; 3l.VIII, 1 $ ; 13.IX, 1 $ . Melissant: 9.VIII, 1 $ . 

Chrysopa flava (Scop.). Melissant: 28.VII, 1 $ . 

Chrysopa earned Steph. Melissant: 16.VII, 2 $ ; 9.VIII, 1 $ , 3 $ . Kwade 

Hoek: 31.VII, 1 $ ; 25.VIII, 1 $ ; 13.IX, 1 $. 

Chrysopa ventralis var. prasina Burm. Kwade Hoek: 13.VII, 3 $ , 2 $ ; 10.VIII, 

3 $ ; 22.VIII, 1 $ . Goeree: 24.VII, 1 $ . 

Chrysopa septempunctata Wesmael. Melissant: 13.VII, 1 $ . 

Chrysopa perla (L.). Melissant: 13.VII, 1 $ . Kwade Hoek: 13.VII, 1 $ ; 

26. VII, 1 $. 

Chrysopa phyllochroma Wesmael. Melissant: 13.VII, 2 $ ; 28.VII, 1 $ ; 

l.VIII, 1 ^ . Kwade Hoek: 17.VII, 1 $ ; 31.VII, 1 $ ; 25.VIII, 1 $ . 
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Mecoptera: 

Panorpa communis L. Kwade Hoek: 4.VII, 1 9 ; 13.VII, 2 9 ; 19.VII, 1 3, 

1 $. 
De vermelde species behoren tot in Nederland algemeen voorkomende soorten. 

Hun aanwezigheid op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden was echter niet of 

nauwelijks geconstateerd. Panorpa communis wordt sporadisch in de duinen aan¬ 

getroffen (Meyendel, Staelduyn, Zeeuws-Vlaanderen), maar is van de Zuid¬ 

hollandse en Zeeuwse eilanden nog niet vermeld. 

Trichoptera: 

Agrypnia pagetana Curt. Kwade Hoek: 13.VII, 1 3. 

Mystacides longicornis L. Kwade Hoek: 4.VII, 1 $ ; 19.VII, 1 9 . 

Oecetis ochracea Curt. Melissant: 13.VII, 2 3 ; 22.VII, 1 3 . Kwade Hoek: 

6.VIII, 1 3 . 

Oecetis furva Rambur. Melissant: 21.VII, 1 3 . Kwade Hoek: 30.VI, 1 3 ; 

4.VII, 1 $ . 

Grammotalius nigropunctatus Retz. Kwade Hoek: 5.VI, 1 3 ; 31.VII, 1 $ ; 

13.IX, 1 $ . 

Grammotalius nitidus Müll. Kwade Hoek: 3.VI, 1 3 ; 22.VI, 1 3 ; 22.VIII, 

1 $. 
Limnephilus incisus Curt. Goeree: 4-8.IX, 1 $ . 

Limnephilus jlavicornis F. Kwade Hoek: 4.VII, 1 $ ; 12.VII, 1 $ ; 10.VIII, 

1 3 ; 22.VIII, 1 3 ; 25.VIII, 1 $ . 

Limnephilus marmoratus Curt. Kwade Hoek: 14-17.VIII, 2 3 . 

Limnephilus af finis Curt. Melissant: ll.V, 2 3,3 $ ; 24. VI, 1 9 ; 28. VIII, 

1 3 . Kwade Hoek: 10-12.V, 5 3 , 10 9 ; 15.V, 1 5,2 9; 22.VIII, 4 3,1 9 ; 

25.VIII, 3 3,19; 26.VIII, 2 3 ; 13.IX, 5 $ . Goeree: 4-8.IX, 4 3,2 9. 

Limnehpilus auricula Curt. Melissant: ll.V, 1 3,1 9 . Kwade Hoek: 10-12.V, 

13 3, 5 9 ; 27.V, 1 3 ; 30.VI, 1 3. 

Limnephilus hirsutus Piet. Kwade Hoek: 4.VII, 1 3 ; 12.VII, 1 3 ; 17.VII, 

1 3 ; 22.VIII, 1 3 ; 25.VIII, 4 3 ; 26.VIII, 1 3,2 9 . Goeree: 4-8.IX, 1 3 . 

Stenophylax permistus McL. Kwade Hoek: 9.V, 1 3 . 

Ook van deze orde komen de meeste hier vermelde soorten algemeen in Neder¬ 

land voor. Minder gewoon zijn Limnephilus hirsutus en Stenophylax permistus. 

De eerste is alleen van Limburg bekend, maar Albarda (1889) geeft deze soort 

ook op van Domburg. De vondst op Goeree bevestigt haar voorkomen in dit 

gebied. De tweede soort is niet ongewoon op de hogere gronden vooral in het 

zuiden van het land, doch Albarda vermeldt haar eveneens van Zierikzee, Rotter¬ 

dam, Den Haag, Leiden en Fischer (1934) van Amsterdam. De vondst op Goeree 

sluit hier goed op aan. 

Tenslotte zij vermeld dat de heer Fischer te Rotterdam zo vriendelijk is ge¬ 

weest om de determinaties van deze Trichoptera te controleren, waarvoor hem hier 

dank wordt gebracht. 
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Summary 

Notes on Neuroptera, Mecoptera and Trichoptera found in lighttraps during the 

months of May to September 1967 on the island of Goeree in the Province of 

Zuid-Holland, from where no records of these insects existed. 

Literatuur 

Albarda, H., 1889. Catalogue raisonné et synonymique des Névroptères, observés dans les 
Pays-Bas et dans les Pays limitrophes. Tijdschr. Entom. 32 : 211—376. 

Fischer, F. C. J., 1934. Verzeichnis der in den Niederlanden und dem Nachbargebiete vor¬ 

kommenden Trichoptera. Tijdschr. Entom. 77 : 177—201. 

Antwerpse Entomologische Vereniging. Wij hebben het genoegen U hierna de data mee 

te delen waarop door onze vereniging tijdens het komend winterseizoen lezingen worden 

gehouden in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde. Deze lezingen 

zullen plaatsvinden in de Keurverszaal van de Dierentuin, telkens op zaterdag om 15 uur. 

De onderwerpen zijn de volgende: 

Zaterdag 16 november: Over de vormen van het insekt, door L. Marnef (met dia’s). 

Zaterdag 14 december: Enkele aspekten van de mimicry bij insekten, door J. van Goethem 

(met dia’s). 

Zaterdag 18 januari: Ekologische aspekten van de fauna van Corsica (vlinders, reptielen, 

amfibieën). 

Leden van de Ned. Ent. Ver. zijn eveneens welkom. 

G. Myncke, Sekretaris. 

Current Topics in Microbiology and Immunology, vol. 42 en 43. Springer-Verlag, Berlin, 

Heidelberg, New-York, 1968. 

Virussen vormen het onderwerp van beide delen, vol. 42 speciaal die van insekten, terwijl 

in vol. 43 een aantal algemenere onderwerpen behandeld worden. Ten dienste van belang¬ 

hebbenden volgt een opgave van de verschillende hoofdstukken. 

Vol. 42: 

Stairs, G. R., Inclusion-Type Insect Viruses. 

Vago, C, Non-Inclusion Virus Diseases of Invertebrates. 

Chamberlain, R. W., Arboviruses, the Arthropod-Borne Animal Viruses. 

Seecof, R., The Sigma Virus Infection of Drosophila Menalogaster. 

Maramorosch, K., Plant Pathogenic Viruses in Insects. 

Vaughn, J. L., A Review of the Use of Insect Tissue Culture for the Study of Insect- 

Associated Viruses. 

Ignoffo, C. M., Viruses - Living Insecticides. 

Vol. 43: 

Norrby, E., Biological Significance of Structural Adenovirus Components. 

Albrecht, P., Pathenogenesis of Neurotropic Arbovirus Infections. 

Biggs, P. M., Marek’s Disease - Current State of Knowledge. 

Borek, F., Delayed-Type Hypersensitivity to Synthetic Antigens. 

Jungwirth, C, Frühensyme bei der Vermehrung DNS-haltiger Animalviren. 

Elk hoofdstuk eindigt met een uitvoerige literatuurlijst, terwijl elk deel besluit met een 

index van auteurs en van onderwerpen. Beide delen zijn geïllustreerd met een aantal micro¬ 

foto’s en maken een zeer verzorgde indruk. Prijs voor deel 42: DM36 of US $9 en voor 

deel 43: DM49,60 of US $ 12,40. — Lpk. 
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Zwei neue Köcherfliegen-Arten aus Bulgarien (Trichoptera, 

Limephilidae) 

von 

KRASSIMIR KUMANSKI 

(Zoologisches Institut mit Museum bei der Akademie der Wissenschaften, Sofia, Bulgarien) 

Im Herbst des Jahres 1967 unternahm ich einige Exkursionen in das Wito&a- 

Gebirge. Unter den gefangenen Köcherfliegen-Imagines befanden sich einige 

Insekten von zwei bisher nicht beschriebenen Arten, Drusus n. sp. und Psilopteryx 

n. sp. Untenstehend wird die Beschreibung von $ Holotypen gemacht und von 

einem $ Paratypus von Psilopteryx n. sp. Die Zeichnungen wurden nach Aufhel¬ 

lung der Materialien in 10% KOH angefertigt. 

Herzlichen Dank will ich an dieser Steile dem bekannten Trichopterologen 

Dr. L. Botosaneanu, Bukarest, für die von ihm erwiesene Hilfe bei der Revision 

des Materials aussprechen, welches in vorliegender Mitteilung eingeschlossen ist. 

Drusus botosaneanui n. sp. 

Beschreibung $ : Helle, gelb gefärbte Tiere. Maxillartaster (Abb. 4) 

groß; das erste Glied spärlich behaart, ungefähr 2mal kürzer und etwas dicker als 

das zweite. Das dritte Glied von allen am längsten. Die Gliederlängen verhalten 

sich untereinander wie folgt: 6 : 10,5 : 13. Beine im allgemeinen kurz und dünn; 

die Vordertibia erreicht % der Länge des Femur (Abb. 5). Metatarsus ungefähr 

2mal kürzer als die Tibia und ebenso lang wie das zweite Tarsalglied. 

Spornzahl 1, 2, 3. Flügel denen von Drusus tenellus Klap. sehr ähnlich. 

Genitalia: VIII. Tergit mit großen schwarzen Dornen. Sie sind unregel¬ 

mäßig zerstreut, wobei deren Dichte am Apikalende der spinulosen Zone am 

größten ist. Letztere besitzt ovale Umrisse und wird aus zwei an ihrem Vorderende 

verschmolzenen und breit nach rückwärts verlaufenden Streifen gebildet (Abb. 1). 

IX. Segment (im Profil) am Unterteil breit; nach oben zu sich verengend. Seine 

linken und rechten Teile stellen in ihrem Dorsalteil dünne Chitinplatten dar, die 

unter sich nicht verbunden sind (Abb. 2). App. superiores wie bei tenellus, von 

oben gesehen haben sie eine dreieckige Form (Abb. 1). App. intermediales gut 

entwickelt, mit charakteristischer Form. An ihrer Basis berühren sie sich, ohne 

jedoch verschmolzen zu sein und deren freien Teile sind breit divergierend (Abb. 

2). Ihre oberen Ränder mit nach vorne gerichteter Zackigkeit (Abb. 3), von oben 

gesehen fast gleichlaufend. Die Hinterränder der Sklerite des X. Segments stellen 

zwei zugespitzte Kämme dar, deren jeder von einer gut formierten Anschwellung 

bei der Basis der Ap. intermedialis ausgeht und eine kammförmig angeordnete 

Reihe von feinen Börstchen trägt. Seine lateralen Verdickungen gut ausgeprägt, 

die ventralen Ränder dünn, sich fast berührend, ohne sich zu verschmelzen. Anal¬ 

feld subdreieckig. Subanale Plaça fehlt. App. inferiores und Penialapparat wie bei 

tenellus. 

Ausmaße: Körperlänge 6,7 mm, Flügelspannung 20,2 mm. 

$ unbekannt. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.XI. 1968 215 

Drusus botosaneanui n. sp., $ . Genitalia: 1. Dorsalansicht; 2. von hinten gesehen; 3. Lateral¬ 

ansicht. Vergr. 84 X- 4. Maxillartaster; 5. Vorderbeine. Vergr. 32 X- 

Fundort: Vitosa-Gebirge, Bojanski-Bach bei der Berghütte „Bor” (1.600 

m Höhe), 3.IX.1967. 

Holotypus (mit getrenntem Abdomen) und 2 Paratypen (alles in 

Alkohol) in der Sammlung des Autors. 

Drusus botosaneanui gehört zur Gruppe von annulatus (nach Schmid, 1956) 

und steht tenellus am nächsten. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Art ein 

Endemit aus den Zentralgebirgsmassiven der Balkanhalbinsel. Untenstehend ist 

eine Vergleichstabelle der Hauptmerkmale gegeben, nach denen die beiden nahe¬ 

stehenden Arten leicht zu unterscheiden sind (die Angaben für tenellus sind der 

ausführlichen Neubeschreibung dieser Art von Schmid, 1956, entnommen). 

D. tenellus Klap. D. botosaneanui n. sp. 

a) Maxillartaster 

I. Glied 2mal länger als dick; es I. Glied dünner und länger; seine 

erreicht y2 der Länge des zweiten. Länge nähert sich der y2 Länge des 

II. Glied am längsten. zweiten. 

III. Glied am längsten. 

Tibia/Femur iz 5/6. 

Tibia/Metatarsus zz 2,5/1. 

b) Vorderbeine 

Tibia/Femur zz 2/3. 

Tibia/Metatarsus zz 2,1/1. 
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c) Genitalia $ 

Spinulose Zone des VIII. Tergit sub- Spinulose Zone oval, 

rechteckig. 

App. intermediales gerundet konisch App. intermediales lateral abgeplattet; 

und im Profil gesehen vertikal. im Profil schräg nach rückwärts ge¬ 

richtet. 

Psilopteryx (s. str.) montanus n. sp. 

Beschreibung $ , 9 : Kopf und Metanotum von schwarzbrauner Tönung; 

beim 9 sind dieselben heller. Pro- und Mesonotum erheblich heller, gelb. Kopf, 

Pro- und Mesonotum mit großen, spärlichen schwarzen Borsten. Taster und Beine 

gelb. Spornzahl $ 0, 3, 3; 9 1, 3, 3. Flügel typisch für die Gattung, kurz; die 

vorderen mit starken, auf gerichteten Borsten auf den Adern. Hinterflügel schwach 

reduziert; in eingezogener Lage erreichen ihre Spitzen fast jene der vorderen. Beim 

$ VII. und VIII. Tergit und beim 9 das VIII. heller als die vorhergehenden. 

G e n i t a 1 i a $ : VIII. Abdominaltergit eine voluminöse apikale Kavität mit 

membranöser Decke bildend. Dorsalplaca des IX. Segments sehr schwach ent¬ 

wickelt (Abb. 8); letzteres gänzlich in die apikale Kavität eingefügt. Präanal¬ 

anhänge (App. superiores) groß, in Lateralansicht jedoch unsichtbar. Von vorne 

gesehen (Abb. 6) sind sie ohrenförmig, in ihrem Großteil (distal) stark chitini- 

siert, schwarz, mit spärlichen schwarzen Börstchen. Ihre inneren Seiten vertieft. 

X. Segment stark reduziert, von zwei fast parallelen chitinösen Stäbchen gebildet, 

die vertikal zwischen den Präanalanhängen gelagert sind. Ihr unteres Drittel 

schwach nach innen gebogen. Klauen des X. Segments (App. intermediales) prak¬ 

tisch fehlend; sie werden durch zwei kleine und spärlich behaarte Schwielen in der 

oberen Hälfte der X. Segmentteile ersetzt. Genitalfüße (App. inferiores) des¬ 

gleichen seitlich nicht bemerkbar, mit Ausnahme der Enden ihrer Apikalspitzen. 

Letztere stellen starke dorsoventral verflachte Dornen dar, die horizontal nach 

hinten gerichtet sind (Abb. 7). Subanale Plaça sehr klein. Penis relativ kurz, stark 

chitinisiert und sehr kräftig, vor dem Ende leicht dorsalwärts gebogen; gegen das 

Ende zu (lateral) verbreitert. Sein dorsaler Apikalteil in zwei Loben geteilt 

(Abb. 6). Titilatoren fehlend. 

Genitalia 9 : Dorsalteil des IX. Segments breit trapezförmig, erheblich 

chitinisiert. Die Grenze zwischen diesem und der Basis des X. Segments undeut¬ 

lich. Letzteres ist stark, bis schwärzlich chitinisiert und bildet zwei zugespitzte 

Apikalenden, die durch eine dünne skierotisierte Zone verbunden sind (Abb. 9). 

Ventralanhänge („pièces ventrales” nach Schmid, 1952) des IX. Segments klein, 

dunkel, schwach behaart und fast ohne abstehenden Teil (Abb. 11). Besitzt eine 

dicke und breite, stark chitinisierte supragenitale Plaça mit ovalen Umrissen und 

schwachem Medialausschnitt (bei Ansicht von unten, Abb. 10). Vulvarschuppe 

mit zwei großen Lateralloben und mit sehr kleinen medialen. 

Ausmaße: a) $ — Körperlänge 8 mm, Flügelspannung 18 mm; b) 9 — 

11 mm und 23 mm. 

Fundort: 10.X.1967, Vitosa-Gebirge, Bojanski-Bach bei der Berghütte 

,,Rodina”, 1 $ und 1 9 . 
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Psilopteryx (s. str.) mont anus n. sp. Genitalia $ : 6. von hinten gesehen; 7. Lateralansicht; 

8. dorsale Plaça des IX. Segments. Genitalia $ : 9. Dorsalansicht; 10. Ventralansicht; 

11. Lateralansicht. Vergr. 48 X- 
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Holotypus $ und Paratypus $ (mit getrennten Abdomen) in der 

Sammlung des Verfassers (in Alkohol). 

Die neue Art ist dadurch bemerkenswert, daß sie Merkmale der nahen Gattungen 

Psilopteryx Stein und Pseudopsilopteryx Schmid aufweist. Mit Pseudopsilo- 

pteryx zimmert McL. hat sie die gleichen Spornzahlen gemeinsam ( $ 0, 3, 3; 

$ 1, 3, 3), die sehr kleine subanale Plaça und das Fehlen der Titilatoren. Un¬ 

abhängig davon steht die oben beschriebene Art dem Subg. Psilopteryx s. str. 

(nach Schmid, 1952) näher: die dorsale Plaça des IX. Segments, obwohl nur 

schwach, ist entwickelt; mit großen Borsten auf den Flügeladern; App. superiores 

mit einer Vertiefung. Charakteristisch für Psilopteryx montanus sind: die eigen¬ 

artige Form der Apikalfortsätze der App. inferiores; eine starke Reduktion des 

X. Segments und im allgemeinen der Bau der $ Genitalia. 
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Met Prof. Hering, die 18.VIII.1967 op 73-jarige leeftijd te Berlijn is overleden, is een 

van de zeer groten onder de entomologen heengegaan. Hij was een autoriteit op het gebied 

van de lepidopterologie, de botanie, de nomenclatuur, maar bovenal was hij vermaard om zijn 

grote kennis van de Trypetidae (bootvliegen) en de bladmineerders, de insekten waarvan de 

larven gangen maken in het bladweefsel van de planten. Met zijn talrijke correspondenten 

voerde hij een uitgebreide briefwisseling (2 tot 3000 brieven per jaar!), die alleen al een 

belangrijk deel van de energie van een minder straffe werker vereist zou hebben. 

Van de over mineerders handelende brieven heeft zijn Engelse vriend K. A. Spencer nu 

een bloemlezing samengesteld als een laatste eerbewijs aan de grote kenner van deze interes¬ 

sante insekten. Reeds om de voortreffelijke stijl is het lezen ervan vaak een genot, ook al 

kent men de dieren waarover Hering schrijft, in het geheel niet. Hoeveel te meer moet de 

inhoud van het boek spreken tot degenen, die zich ook voor de insekten zelf interesseren! 

De tekst staat vol opmerkingen over synonimie, over kweekmethoden, het maken van prepa¬ 

raten, nomenclatuurkwesties. Uit bijna elke bladzijde blijkt de enorme kennis, die Hering 

van de mineerders en hun waardplanten had. Doch ook het persoonlijke karakter van het 

gehele boek heeft iets biezonder fascinerends. 

Behalve de brieven bevat het boek een korte levensbeschrijving door Spencer, 139 aan¬ 

tekeningen van hem als toelichting, een lijst van Hering’s publicaties, een determineertabel 

van de palearktische Liriomyza-soorten (mineervliegen) en twee uitvoerige registers. Het 

werk is geïllustreerd met een portret, een figuur, die Hering als toelichting bij een van zijn 

brieven tekende (p. 193) en de fotokopie van een briefkaart aan Spencer (p. 316). 

Een prachtig boek, dat me zo boeide, dat ik het telkens weer ter hand nam om een paar 

brieven door te lezen. — Lpk. 
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A new Eumerus (Syfphidae* Diptera) from Corsica 

by 

V. S. VAN DER GOOT 

During the summer of 1967 I paid a visit to Corsica. In a later publication the 

other Syrphid species caught during that trip will be dealt with. Among the 

material was a specimen of Eumerus, which was apparently new to science. 

Eumerus excisus nov. spec. 

Male. Head. Frons and face with white cloth of very small depressed micro- 

trichae. On face, between microtrichae, white suberect hairs, nearly as long as 

three times the diameter of front ocellus, measured horizontally. Vertex covered 

by thin cloth of microtrichae, therefore dullish greyish anteriorly of hind ocelli 

and along eyes behind hind ocelli. Median part of vertex, behind hind ocelli, 

without microtrichae. Postocular region behind vertex only with some microtrichae 

connected with cloth along eyes on vertex. Hairs on vertex black, brown on post¬ 

ocular region downwards until level of humeral calli. Length of black hairs on 

middle of ocellar triangle a little exceeding twice the diameter of front ocellus. 

Ocelli in an isosceles triangle: distance between hind ocelli smaller than distance 

between hind and front ocellus (27 : 34). Distance from hind ocellus to liné 

connecting eye hind corners one and a half times the distance between hind ocelli; 

and distance from this line to posterior margin of head three fifths of distance 

from mentioned line to hind ocellus. Eye suture a little longer than frontal triangle 

(6 : 5). Eyes with scattered short hairs, half as long as diameter of front ocellus. 

Antennae brownish black, fig. 1. 

Thorax. Mesonotum with two white longitudinal bands of microtrichae, 

extending posteriorly until just anteriorly of scutellum. Also a white longitudinal 

band along side margin of mesonotum from humeral callus until wing base. 

Humeral callus covered by white microtrichae. Furthermore a small patch of micro- 

Eumerus excisus nov. spec. 1: antenna; 2: hind leg, femur III and tibia III; 3: hind leg, 
tibia III and tarsus III, viewed from outside. 
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trichae inside of alar callus. Hairs on mesonotum erect, predominantly black, as 

long as one and a half the diameter of front ocellus on middle of disc. Along 

front margin and along sides brown hairs. Scutellum with brown hairs, black hairs 

along its posterior margin. Pleurae for the greater part covered by white micro- 

trichae, dullish. 

Abdomen black with the normal three pairs of lunules of white micro- 

trichae on tergites 2—4. Posterior margin of tergite 4 yellow, yellow margin about 

as wide as 2l/2 times the diameter of front ocellus. Hairs on abdomen predomi¬ 

nantly depressed and black. Light coloured hairs on lunules and along side 

margins of tergites 2—4, furthermore white hairs in front of lunules on tergite 2. 

Black hairs in middle of posterior margin of tergite 4 ll/2—2 times as long as 

diameter of front ocellus. Punctures on tergites rather coarse, distance between 

punctures exceeding diameter of punctures. Hypopygium with black hairs. Tergites 

4 touch each other nearly on ventral side of abdomen, between these tergites and 

extending posteriorly a folded black sternite 4 with short black hairs along its 

hind margin. Hind margin of sternite 4 not incised. Other sternites reddish yellow 

with short light coloured hairs. 

Legs black; knees and basal third of tibiae I, basal half of tibiae II and, nar¬ 

rowly, base and top of tibiae III reddish; moreover tarsi I and II reddish below. 

Hind tibiae considerably thickened, fig. 2. Viewed from the outside there is an 

excavation in tibia III, just before the top, metatarsus III widened, fig. 3. 

Length 10 mm. 

This species resembles Eumerus hungaricus Szil most: both have tergite 4 yel¬ 

lowish at the top, tibia III excavated just before top. But there are several distinc¬ 

tive characters: vertex without microtrichae in hungaricus (thin cloth of microtrichae, 

dullish in excisus), hypopygium with yellowish hairs in hungaricus (black hairs in 

excisus), just above excavation in tibia III a tuft of black hairs in hungaricus 

(absent in excisus) and eyes with longer and more numerous hairs in hungaricus. 

Moreover hungaricus does not possess the characteristic black folded sternite 4. 

Material: $ holotype, labelled France, Corse, Asco, 620 m, 5.VII.1967, 

leg. V. S. van der Goot, in collection of Zoological Museum, Amsterdam. 

Lagoptera magica Hübner (Lep., Noctuidae). In Ent. Ber. 28 : 162 (1968) vermeldde 

de heer Asselbergs de vondst van een exemplaar van deze uil in een schip te Rotterdam. 

De heer Nieuwenhuis, een van de zeer weinigen onder onze leden, die zich gespecialiseerd 

heeft in Indo-Australische Lepidoptera, was zo vriendelijk mij mee te delen, dat de correcte 

naam voor de soort is: Anua coronata Fabricius, 1775, waarvan magica Hübner een synoniem 

is. 

Naar aanleiding van een vraag aan mij, of dergelijke soorten wel adventieven zijn: zonder 

twijfel. Of het dier in het schip aangetroffen wordt, of erbuiten op kleinere of grotere afstand 

ervan, maakt niets uit. Een andere kwestie is, of zulke soorten in een lijst van Nederlandse 

insekten thuis horen. Naar mijn mening beslist niet. Hun aantal zou bij ijverig nazoeken van 

schepen, treinen, auto’s enz. met tientallen te vermeerderen zijn. Nog in augustus 1968 zag 

ik, hoe diverse vliegen met de uit Milaan afkomstige trein tot ver in Duitsland meereisden. 

Op deze manier zullen er zonder twijfel ook herhaaldelijk tot in Nederland komen. Maar dat 

is nog geen reden, ze niet te vermelden. — Lpk. 
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Verslag van de 100ste Wintervergadering 
door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 100ste Wintervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd op zondag 18 februari 1968 gehouden in één der zalen van het Rijnhotel in 

Rotterdam. Deze vergadering werd voorafgegaan door een Buitengewone Ver¬ 

gadering. 

Aanwezig waren: B. van Aartsen, P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, 

M. W. Camping, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, N. W. Elfferich, Drs. W. N. Ellis, 

Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Mr. J. C. Gerbrandy, 

V. Gerris, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. Gravestein, J. M. A. van 

Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, W. Hellinga, G. Helmers Jr., Drs. P. J. 

van Helsdingen, Dr. D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, E. Houkes, K. J. Huisman, 

J. A. Janse, Dr. C. de Jong, G. Jonkers, Dr. W. J. Kabos, C. H. ter Laag, H. Landsman, 

B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, A. W. P. Maassen, E. J. Nieuwenhuis, 

H. van Oorschot, R. van Oorschot, J. J. van Oosterhout, Dr. S. J. van Ooststroom, C. Otten- 

heijm, Drs. S. Parma, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, D. Vestergaard, Br. Virgilius 

Lefeber, P. Vroegindeweij, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisse- 

lingh, C. J. Zwakhals. 

Eén handtekening was onleesbaar en er waren een viertal introducés. Afwezig 

met kennisgeving waren Ir. G. A. Graaf Bentinck en Dr. A. F. H. Besemer. 

Om ca. 11 uur opende de Voorzitter deze vergadering en heette alle aanwezigen 

hartelijk welkom, waarna hij direct overging tot de verkiezing van een nieuw 

bestuurslid in verband met het tussentijds aftreden van Dr. G. Kruseman. Het 

Bestuur had hiervoor het volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. C. A. W. Jeekel 

2) Drs. W. N. Ellis 

Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. 

( MAY23 1969 ) 
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Het stembureau werd gevormd door de heren Van der Goot en Parma. Na de 

stemming bleek, dat 43 stemmen waren uitgebracht op Dr. C. A. W. Jeekel en 

9 stemmen op Drs. W. N. Ellis, zodat de heer Jeekel wederom in het Bestuur 

werd gekozen, waar hij de functie van bibliothecaris weer op zich heeft genomen. 

Daar er verder geen mededelingen voor de Buitengewone Vergadering waren, 

kwam vervolgens als eerste punt van de eigenlijke Wintervergadering het vaststel¬ 

len van de plaats, waar de volgende zal worden gehouden, aan de orde. Na enige 

discussies werd hiervoor Amsterdam gekozen. Wat de dag betreft waren de menin¬ 

gen verdeeld of deze vergadering op een zaterdag dan wel op een zondag gehouden 

zal worden. In de Ent. Ber. zullen hieraan enkele regels gewijd worden en de 

secretaris ziet graag een briefkaart tegemoet met de wensen van de leden hierover. 

Daarna werd overgegaan tot punt 2 van de agenda, het eigenlijke doel van deze 

bijeenkomst, namelijk de wetenschappelijke mededelingen. 

De volgende sprekers leverden hiervoor een bijdrage: 

* Prof. Ir. T. H. van Wisselingh besprak zijn bijzondere vlindervangsten in 

1967 en de problemen, die zich voordoen bij lichtvangsten. 

Prof. Dr. J. van der Vecht besprak het wespengeslacht Eumenes, speciaal de 

soorten Eumenes coarctatus L. en Eumenes coronatus Panz. 

Dr. A. Diakonoff besprak de nieuwe plasticdoosjes voor het z.g. Unit-system. 

* E. J. Nieuwenhuis vertelde iets over een nieuwe Danaus-soort van Centraal 

Celebes. 

Drs. S. Parma hield een voordracht over de verspreiding van Chaoborus-hrven 

in Nederland. 

Dr. W. J. Kabos besprak een tweetal vliegenfamilies. 

Drs. J. A. W. Lucas besprak een aantal zweefvliegen. 

K. J. Huisman hield een voordracht over enkele aspecten betreffende het vangen 

op licht. 

* Dr. S. J. van Ooststroom vertelde iets over bladwespen en besprak enkele 

nieuwe Cephus-soorten. 

H. van Oorschot besprak en vertoonde Spaanse dagvlinders. 

Dr. H. H. Evenhuis hield een korte voordracht over sluipwespen. 

Br. Virgilius Lefeber besprak en vertoonde nieuwe vangsten van Hymenoptera, 

de meeste uit Z.-Limburg en de Belgische kant van de St. Pietersberg. 

B. van Aartsen besprak en vertoonde vlinders en boor- en zweefvliegen, waar¬ 

onder enkele nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna. 

Tenslotte besprak Dr. G. L. van Eyndhoven het voorkomen van mijten op 

vlinders. 

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich interessante 

discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd soms bekort moesten worden. 

Van die, welke met een * gemerkt zijn, is of wordt een artikel in de Ent. Ber. 

gepubliceerd. 

Nadat niemand van de rondvraag gebruik wenste te maken, werd deze druk 

bezochte bijeenkomst door de Voorzitter met dank aan alle sprekers gesloten. 

Na afloop van deze vergadering verzamelden enkele leden zich voor een aperi¬ 

tief, gevolgd door een avondmaaltijd in hogergenoemd hotel. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 
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Verslag over deelname aan de viering van het 100-jarig 

bestaan van de Deense Entomologische Vereniging 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De Deense entomologische vereniging vierde op 21 februari 1968 haar 100-jarig 

bestaan. Uitnodigingen tot het zenden van een afgevaardigde werden gezonden 

aan die zusterverenigingen, welke eveneens 100 jaar of langer bestonden. Daartoe 

afgevaardigd door het Bestuur van de N.E.V. is schrijver dezes naar Kopenhagen 

gereisd om deze herdenking bij te wonen. 

’s Morgens was er een intieme bijeenkomst in het Zoölogisch Museum, in het 

hypermoderne Universiteitscomplex, waarbij de voorzitter van de jubilerende ver¬ 

eniging, Dr. Phil. S. L. Tuxen, in plaats van een nieuwe voorzittershamer een 

mooi bewerkte voorzittersbel werd aangeboden. Hier maakte ik al kennis met ver¬ 

schillende bestuursleden en andere medewerkers. Na deze korte bijeenkomst maakte 

ik, begeleid door Dr. Phil. Viktor Hansen, de Deense nestor der coleopterologen, 

een rondgang door het Museum, waarbij de kevercollecties natuurlijk onze meeste 

belangstelling hadden. Het viel mij op op welke magnifieke wijze de collecties hier 

zijn ondergebracht. 

Des avonds was er een banket in de aula van het oude Universiteitsgebouw, een 

bijzonder stemmingsvolle zaal, waaraan 150 personen deelnamen. Behalve enkele 

officiële personen waren er afgevaardigden van de andere Scandinavische landen, 

maar van de overige uitgenodigde verenigingen was ik de enige, die aan deze 

uitnodiging gevolg had gegeven. 

Tijdens de openingsrede van voorzitter Tuxen werden vier leden tot erelid 

benoemd onder het aanbieden van een fraaie oorkonde. Plierbij was de bekende 

Deense lepidopteroloog, de heer Van Deursen, van Hollandse afkomst, wiens 

voorouders reeds in 1600 naar Denemarken waren geëmigreerd. Tijdens het diner 

werden verschillende toespraken gehouden door de afgevaardigden van de uitge¬ 

nodigde zusterverenigingen, een voor deze gelegenheid gecomponeerd feestlied 

gezongen, gelukstelegrammen voorgelezen, enz. 

Na de koffie was er een ongedwongen samenzijn, dat ruimschoots gelegenheid 

bood tot het aanknopen van connecties, waarbij wel heel sterk de wens naar 

voren kwam ook de banden met de verenigingen uit de niet-Scandinavische landen 

te verstevigen. 

Een bal besloot deze bijzonder geslaagde avond, welke zeer goed georganiseerd 

was. Dr. Tuxen bracht in zijn afscheidswoord wel duidelijk naar voren, dat onze 

afvaardiging op hoge prijs was gesteld. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 
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Nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna (V) 

(Gall midges new for the fauna of the Netherlands (V)) 

door 

W. NIJVELDT 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen 

In dit deel van mijn serie over nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna 

zullen tien nieuwe aanwinsten in het kort onder hun waardplanten worden be¬ 

handeld. 

De plantenamen zijn in overeenstemming gebracht met de flora van Nederland 

door Heukels & van Ooststroom, 15e druk, 1962. 

Angelica sylvestris L. (Engelwortel) 

Dasyneura angelicae Rübs. Coll. Langbroek, 9.IX. 1966. 

De oranjegele larven leven in opgezwollen bloemen (afb. 1). Rübsaamen 

(18) beschreef de soort in 1915. Buhr (6) vermeldt D. angelica ook nog van 

A. archangelica L. (Grote engelwortel), een plant die om zijn aromatische en 

Fig. 1. Bloemgallen van Dasyneura angelicae op Angelica sylvestris 

(flower galls of D. angelicae on Angelica sylvestris). Foto IPO. 

geneeskrachtige eigenschappen wordt geteeld. Volgens Barnes (4) bevindt zich in 

zijn collectie een exemplaar, dat opgekweekt is uit de bloeiwijze van Angelica 

razulii (? sylvestris L.), afkomstig uit de Pyreneeën in Frankrijk. Dasyneura 

angelicae komt in Centraal- en West-Europa voor. 
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Deschamp sia flexuosa (L.) Trin. (Bochtige smele) 

Hybolasioptera cerealis (Lindeman). Coli. Wageningen, 31.VII.1963. 

De larven van deze galmug leven in de stengels. De stengel is ter plaatse zwak 

verdikt, het merg is zwart en korrelig (afb. 2). De soort werd door Dr. E. Möhn 

(Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart, Zweigstelle Ludwigsburg, 

Duitsland) aan de hand van een larve gede¬ 

termineerd. Lindeman (11) vond hem in 

Rusland op rogge en beschreef hem in 1880 

als Lasioptera cerealis. Bagnall & Harri¬ 

son (2) vermelden H. cerealis van Avena en 

Dactylis, De Rasis (7) van Avena fatua L., 

Cynosurus cristatus L., Phleum pratense L., 

Poa pratensis L. en enkele Triticum-soorten, 

Rübsaamen (19) van Agrostis tennis Sibth, 

Calamagrostis canes cens (Web.) Roth en 

Festnca rubra L. en Znamenski (21) van 

Elytrigia repens (L.) Nevski. Volgens Bar¬ 

nes (5) dient de betrouwbaarheid van deze 

literatuurgegevens nog nader te worden on¬ 

derzocht. Behalve in Nederland en Rusland 

is H. cerealis ook gevonden in Duitsland, 

Engeland, Italië en Tsjecho-Slowakije. 

Fig. 2. Stengel van Deschampsia 

flexuosa, aangetast door Thomasiella 

calamagrostidis (stem of Deschampsia 

flexuosa, infested by Th. calamagrosti¬ 

dis). Foto IPO. 

Thomasiella calamagrostidis (Rübs). 

Coll. Wageningen, 3.XI.1966. 

De lichtrode larven veroorzaken hetzelfde 

aantastingsbeeld als Hybolasioptera cerealis. 

Rübsaamen beschreef deze galmug in 1893 

van Calamagrostis epigeios Roth. en ver¬ 

meldde hem in 1915 ook nog van Apera 

spica-venti (L.) P.B. Volgens Bagnall & 

Harrison (1) komt hij in Engeland voor 

op P hal ar is arundinacea L. T. calamagrostidis 

is tot nu toe gevonden in Duitsland, Enge¬ 

land, Frankrijk, Nederland, Rusland en 

Ts j echo-Slowakij e. 

Malus Mill. (Appel) 

Asynapta populnea Panelius. Coll. Wa¬ 

geningen, 11. VI. 1963. 

De rode larven leven in dode appeltakjes zonder galvorming te veroorzaken. 

De muggen werden door Dr. S. Panelius (University of Helsinki, Finland) 

gedetermineerd. Hij verkreeg deze soort uit populierestronken in Finland en 

beschreef hem in 1965 (14). 
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Pinus sylvestris L. (Grove den) 

Colpodia carolinae (Felt). Coll. Putten, 21.V.1959 en 21.V.1961. 

Door Felt (10) in 1916 beschreven 

onder de naam Porricondyla carolinae. 

Tot nu toe alleen vermeld van Noord- 

Amerika. Levenswijze onbekend. 

Contarinia baeri (Prell). Coll. De 

Treek, 26.VII.1964, Ede, 8.V.1966, 

Wageningen, 29.VII.1964. 

Prell (15) beschreef in 1931 alleen 

de larve en de door haar aangerichte 

schade. Als gevolg van de aantasting 

knikken de naalden aan de basis naar 

beneden om (afb. 3). Volgens Luit¬ 

jes & BlankWAARDT (12) werd in 

1953 in het Pinetum „Klein Scho- 

venhorst” te Putten de grove den vrij 

ernstig door deze galmug beschadigd, 

terwijl in hetzelfde jaar matige aan¬ 

tasting aan grove den en Corsicaanse 

den werd gemeld uit Garderen (Ve- 

luw Huil), Sprielder bos, Putterbos 

en Ermelo. In 1958 werd volgens 

Doom (8) in een bos van grove den¬ 

nen bij Putten plaatselijk zeer veel 

schade ondervonden. SKUHRAVa en 

SKUHRAVy (20) vermelden C. baeri 

van Duitsland, Rusland en Tsjecho- 

Slowakije. 

Lestodiplosis pini Barnes. Coll. 

Putten, 21.V.1961. 

Door Barnes (3) in 1928 beschre¬ 

ven. Een predatore soort; de larven 

voeden zich met de larven van andere 

builen. 

Fig. 3. Aantasting door Contarinia baeri op 

grove den; links: gezonde naalden, rechts: 

aangetaste naalden (infestation by C. baeri on 

Pine tree; left: healthy needles, right: infested 

needles). Foto IPO. 

galmuggen. Gekweekt uit naalden en hars- 

Mycodiplosis pini Feit. Coll. Putten, 21.V.1959. 

Deze galmug werd voor het eerst verzameld op grove den bij Albany (N.Y.) in 

Noord-Amerika. Felt (9) beschreef de soort in 1906. De juiste levenswijze is 

niet bekend, maar over het algemeen voeden de larven van dit geslacht zich met 

schimmels. 

Quercus robur L. (Zomereik) 

Clinodiplosis gallicola Rübs. Coll. Wageningen, 10.111.1964. 
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Rüb&aamen (17) beschreef deze galmug in 1911= De geelrode larven leven 

onder de schubben van de z.g. ananasgal, veroorzaakt door de galwesp Andricus 

gemmae L. $ $ , vaak in gezelschap van de larven van twee andere galmugsoor- 

ten, nh Arnoldia gemmae Rübs. en Lestodiplosis sp. 

Triticum aestivum L. (Tarwe) 

Giardomyia britannica Milne. Colh Doornenburg, 29.VII.1966. 

De oranjerode larven werden gevonden op tarwestengels, die door de tarwe- 

stengelgalmug aangetast waren geweest en nadien een sterke schimmelvorming 

vertoonden. Milne (13) beschreef deze galmug van rode en witte klaver in 

Engeland. De juiste levenswijze is nog onbekend. 

Summary 

In this part of my series on gall midges new for the fauna of The Netherlands 

ten gall midges are recorded with notes on locality, dates of collection and host 

plant or prey. 

The larvae of Dasyneura angelicas produce flower galls on Angelica sylvestris. 

Hybolasioptera cerealis and Thomasiella calamagrostidis live in the stems of 

Deschampsia flexuosa. 

Asynapta populnea, originally described from poplar trunks in Finland, was 

bred from dead apple branches. Four species were collected from Pine tree, viz. 

Colpodia carolinae, Contarinia baeri, Lestodiplosis pini and Mycodiplosis pirn. 

The larvae of Clinodiplosis gallicola live in the galls, caused by the gall wasp 

Andricus gemmae on oak, often together with the larvae of Arnoldia gemmae and 

Lestodiplosis sp. The larvae of Giardomyia britannica, originally described from 

the flower heads of red and white clover in England, were collected on wheat 

culms, moulded after infestation by the -saddle gall midge. 
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Traité de Biologie de l’Abeille. Sous la direction de Monsieur le Professeur R. Chauvin. 

Uitg. Masson & Cie, 120 Bd Saint Germain, F 75 Paris 6. 1968. 

In 5 delen, die samen meer dan 2000 pagina’s tellen, wordt door 38 auteurs in 72 artikelen 

een samenvattend overzicht gegeven van onze huidige kennis van de honingbij. Er zullen niet 

veel insekten zijn, waaraan een dergelijke monumentale publicatie gewijd kan worden, maar 

er zijn dan ook weinige, waarmee de mens zich zo lang en zo intens heeft bezig gehouden. 

De zeer uitgebreide tekst wordt verduidelijkt door bijna 700 figuren en 157 tabellen. Het is 

natuurlijk onmogelijk een uitvoerig overzicht te geven van de behandelde onderwerpen, zodat 

volstaan zal worden met een korte opgave van de inhoud van elk deel. Belangstellenden weten 

dan tenminste welk deel ze bij onze bibliotheek moeten aanvragen. De uitgever was namelijk 

zo vriendelijk een volledig stel aan de vereniging te schenken. 

Deel 1. Algemene biologie en fysiologie (systematiek, ontwikkeling, voortplanting, voe¬ 

ding enz.). 

Deel 2. Zenuwstelsel, gedrag, enz. Hierbij natuurlijk ook het dansen van de bijen. 

Deel 3. De producten van de bijenkorf (honing, stuifmeel, vergif). 

Deel 4. Toegepaste biologie (technieken van de bijencultuur, kunstmatige inseminatie, 

erfelijkheid, ziekten). 

Deel 5. Geschiedenis, etnografie (de bij in de verschillende godsdiensten), folklore. 

Alle delen zijn gebonden, op uitstekend papier gedrukt en maken een zeer verzorgde indruk. 

De prijs van de complete serie is Fr. fr. 578. De delen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar à 

respectievelijk fr. 150, 150, 116, 116 en 46. Lpk. 
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On the biology of some species of Papilionidae from the 

island of Celebes (East-Indonesia) 

by 

R STRAATMAN 

Bishop Museum Field Station, Wau, New Guinea 

The island of Celebes is known for its numerous and endemic Lepidoptera. 

Unfortunately many habitats have been and are being destroyed because of total 

deforestation. Large areas stretching between Makassar and the Northern and 

Central Districts are covered with lalang (kunai grass) with only odd trees or 

small, secondary growth in some gullies. Although the Department of Forestry 

tries to control reckless cutting of forest and trees, there is little or no progress, 

mainly because of the indifferent or hostile attitude of the local population. 

The author collected in Celebes during the year 1966 and found that Lepidoptera 

are still abundant in the restricted areas in the South such as Bantimurung (Water¬ 

fall of Maros) and locally on the Lompoh-Batang (Peak of Bonthain). The most 

interesting region stretches from East and South of Palu (Central Celebes) to areas 

around Lake Posso. 

The life-histories of the following species of Papilionidae were recorded: 

Troides hypolites Cramer 

The early stages were common during the months December to May becoming 

rarer to nearly absent during the remaining months. Its favorite habitats are areas 

along rivers and creeks where the hostplant Aristolochia tagala Chan grows 

abundantly. 

The egg is pearly gray and slightly flattened at the base. It is deposited singly 

on young shoots of the foodplant. The incubation period is from 8 to 9 days. 

The 1st instar larva has a black ground color without markings. It has long and 

fleshy tubercles without spines. Tubercles are black with faint red tips with the 

exception of the dorsal ones of the 4th abdominal segment which are pale orange. 

In the 2nd to the 4th Instars the ground color remains the same. A yellowish 

white lateral stripe extends from the base of the dorsal tubercles of the 4th 

abdominal to the prolegs of the 3rd abdominal segment. The tubercles are long 

and black and with red tips. In the 2nd and 3rd instars the dorsal tubercles of the 

4th and the lateral ones of the 3rd abdominal segments are pinkish white with 

pink tips becoming white with light red tips in the 4th instar. From the 2nd 

abdominal segment onward the dorsal tubercles have cephalad inclined tips. 

In the 5th instar the ground color Is reddish-black. The saddle mark is broad 

and white. Between the dorsal tubercles of the 3rd abdominal segment is a short 

white transverse stripe. All the tubercles are long with a broad base, they are black 

with rounded, red tips, inclined cephalad. The dorsal tubercles of the 4th and the 

lateral ones of the 3rd abdominal segments are white with light red tips. The 

head, the neckshield and legs are black, the osmaterium is orange-yellow. Measure- 
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ments of a large larva, which produced a $ , were: length 92 mm, greatest width 

22 mm, headcapsule: length 7.5 mm and width 6.6 mm. 

As is generally the case in Troides, pupation takes place on twigs or small 

branches of a tree or shrub growing in the vicinity of the hostplant. The pupa has 

a pinkish-gray ground color, strongly mottled with fine, dark irregular markings. 

The wingcases are very broad as is the orange-yellow dorsal saddle-mark. The 

abdominal segments 6 to 8 carry two dorsal processes each. Those on the 6th 

segment are short and pointed. On the 7th segment they are long, blunt and 

inclined caudad and on the following abdominal segment the processes are also 

long and blunt but inclined laterally. The pupal stage ranges from 29 to 31 days. 

No predators have been observed. 

The imagos appear to prefer open but shady places. During the warmest hours 

of the day they were seen resting on leaves of shrubs and trees. The males rest 

with folded wings while the females keep the wings spread. When the weather is 

cloudy the butterflies are active throughout the day. 

Troides helena hephaestes Fldr. 

This is the commonest of the Troides species which occur in Celebes. It is found 

in the hot, coastal plains up to elevations of 1700 meters or more. The egg is a 

yellowish gray, and small in size for this species. It is singly deposited on the 

hostplant, Aristolochia tagala. The number of eggs laid on a single plant depends 

on its size and location. The incubation period is from 8 to 9 days. 

The 1st instar larva has a velvety-black ground color without markings. The 4th 

abdominal segment has a narrow, faint lateral stripe. The tubercles are fleshy 

without spines, black with pinkish-yellow tips. The lateral tubercles of the thoracic 

segments are the longest. 

In the 2nd to 4th instars the ground color grows gradually paler. The tubercles 

of the thoracic segments and those of the 7th to the last abdominal segments are 

dark pinkish with light red tips, the dorsal tubercles of the 4th and the lateral ones 

of the 3rd abdominal segments are white with pink tips, the remaining tubercles 

are as the ground color with yellowish tips. In the 4th instar the white lateral 

saddle-mark extends from the base of the dorsal tubercles of the 4th down to the 

spiracles of the 3rd abdominal segment. The pinkish-gray ground color is marked 

with short, irregular black stripes. 

In the 5th instar the ground color is light ochreous brown to pale yellowish 

grey, and slightly pinkish. Laterally each abdominal segment has 2 long and 2 

short narrow, black oblique stripes running cephalad. The longest stripes run from 

the tip of the dorsal tubercles down to the segmental juncture, the short stripes 

commence about halfway each segment and stretch as far as its juncture with the 

following segment. The tubercles are long and straight, the dorsal ones the longest. 

Their color is pale ochreous with light red tips, the lateral tubercles are darker. 

The saddle-mark is conspicuous, broad and white. The juncture of the 3rd ab¬ 

dominal segment is white dorsally. The osmaterium is yellow. Measurements of a 

mature larva were: length 89 mm, greatest width 20 mm, longest dorsal tubercle 

12 mm, headcapsule: length 6.8 mm, width 5.9 mm. Pupation occurs on twigs 
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Troides hypolites Cramer. 1, larva, lateral; 2. pupa, lateral; 3. pupa, dorsal; 4. imago (male), 
emerged. Figs. 1—3 about natural size, fig. 4 about V2 X- 
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Troides helena hephaestes Felder. 5. mature larva; 6. pupa, lateral. Troides helena papuensis 

Wall. 7. pupa; 8. larva, 5th instar, Lae, June 1963. Fig. 5. slightly reduced, 6 about nat. size, 

figs. 7 and 8 about ll/i X- 
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Atrophaneura polyphonies Bsd. 9- larva, dorsal; 10. pupa, lateral; 11. imago, emerged; 

12. larva, lateral. Figs. 9, 10 and 12 2l/i X> fig- 11 slightly reduced. 
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Parides kuehni Honrath. 13. larva, dorsal; 14. pupa, lateral; 15. larva, lateral; 16. pupa, dorsal. 

Figs. 13 and 15 about nat. size, figs 14 and 16 about 2 X- 
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or stems of plants growing near the hostplant, never under a leaf as in Ornitho- 

ptera. 

The pupa has a pinkish, yellowish-gray ground color, mottled with numerous, 

fine dark markings. The wing-cases are broad, although comparatively not as 

broad as in T. hypolites. The broad dorsal saddle-mark is lemon yellow. The 5th 

and the 6th abdominal segments carry 2 long, pointed triangular processes latero- 

dorsally. The base of these processes is nearly as broad as is the whole segment. 

The pupal stage is from 24 to 26 days. Predators were not seen. 

Atrophaneura polyphontes Bsd. 

This species is common in many parts of Celebes and is generally found in areas 

from sea-level up to about 600 meters, preferably along rivers and creeks where 

there is light to heavy undergrowth. The butterflies were frequently seen on the 

wing around flowers, mainly during early morning or late afternoon. 

The larva is not easy to detect as it often hides amongst dead leaves or at the 

base of the foodplant during the day. Neither first nor second instar larvae were 

found when the present observations were made. 

The egg has an orange-yellowish color and is comparatively large for this 

species. It is generally deposited on the upper surface of the leaves of the hostplant, 

Aristolochia tagala. 

The 3rd to the 5th instar larva has a reddish black ground color. A lateral, 

irregular, white stripe extends from the base of the dorsal tubercles of the 3rd 

abdominal segment down to the prolegs of the same segment. The 1st thoracic 

segment carries 2 long tubercles, which are white with red tips. The two following 

thoracic segments carry 8 tubercles each. The ventrolateral ones of the 2nd segment 

are reddish-black, the remaining ones white. All the tubercles on the 3rd thoracic 

segment are reddish black. The abdominal segments 1 to 6 have 6 tubercles and the 

remaining segments 4 tubercles each. The dorsal and the lateral tubercles of the 

3rd, 7th and 9th segments are pinkish white and the remaining tubercles reddish 

black. 

For its pupation the larva leaves its hostplant to pupate on twigs of shrubs 

growing in the vicinity, generally low to the ground. The pupa has a pale ochreous 

brown ground color, with lighter markings on the wingcases. Dorsally there are 

white, irregular markings which do not extend beyond the 3rd abdominal segment. 

There is no visible residue of the osmaterium. The 4th, 5th, 6th and 7th abdominal 

segments carry two long, rounded, leaf-like appendages each. Dorsally the thorax 

has a double, keel-shaped protuberance, running longitudinally, and laterally there 

are two leaf-like appendages. On the head, above the eyes are 2 keel-shaped ridges, 

curved upwards. The pupal stage is from 18 to 20 days. 

Larvae of A. polyphontes were sometimes found in the company of larvae of 

Troides hypolites and T. hephaestes, but always on the lower parts of the hostplant 

or on the ground. No predators were observed. 

Parides kuehni Honrath 

This Papilionid was found rather localized in some areas in Central and 
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Northern Celebes. The butterflies avoid sunny and open places and are rarely met 

on the wing, except around some flowering forest-trees generally during the early 

morning or late afternoon. During the warmer part of the day they were observed 

resting in the shade of trees and shrubs, sitting on the upperside of leaves, generally 

low to the ground with wings spread. 

The egg is light yellowish grey, strongly ribbed and flattened at the base. It is 

deposited singly on the hairy stems and leaves of the host-plant. Incubation is 

from 7 to 8 days. 

The 1st instar larva has a dark wine-red ground color on the 1st and 2nd 

thoracic and on the 6th to the 9th abdominal segments, the remaining segments 

having a pale ochreous brown ground color. 

The fleshy tubercles are long, they are red on the 1st thoracic and on the 6th 

to the 8th abdominal segments, and white on the remaining segments. All the 

tubercles carry 4 to 6 stiff, black hairs each. The head and legs are black and the 

prolegs fleshy. 

In the 2nd and 3rd instars the ground color remains the same. Comparatively 

the tubercles are shorter and without the stiff hairs. From the 3rd instar on the 

tubercles have a red color. 

In the 4th and 5th instars the ground color is reddish black without markings. 

The shape of the larva is long and slender. The only difference between these 

instars is that the 5th instar larva has comparatively shorter tubercles. The 1st 

thoracic segment carries 4 and the following two thoracic segments 8 tubercles 

each. The abdominal segments 1 to 6 have 6, the 7th to the 9th segments have 4 

and the last segment 2 tubercles respectively. The ventrolateral tubercles are very 

short. The dorsal ones of the 3rd, 4th and 7th abdominal segments have a white 

base in most specimens and sometimes they are white tipped. All the other tubercles 

are bright red. Some individuals have 1 to 3 small white dots on each side of the 

4th abdominal segment. 

The head, neckshield and legs are black, the prolegs dark fleshy brown. For its 

pupation the larva chooses small twigs or branches of shrubs growing in the vicinity 

of the hostplant, generally not more than 30 cm above the ground. The imago 

emerges comparatively later in the day than is usually the case in Papilionidae, 

generally between 11 a.m. and noon. This may be caused by the sheltered position 

of its environment where morning temperatures rise but slowly. 

The pupa is short compared to the mature larva. It has a fawny, ochreous brown 

ground color, mottled with darker areas. Dorsally the thorax shows the residue of 

the larval osmaterium as 2 bright red dots. Irregular white markings extend dor- 

sally and laterally on the abdominal segments. The wingcases are very broad. 

Dorsally each abdominal segment carries 2 processes, those on the 4th, 5th, 6th and 

7th segment are the longest. They are broad, flattened laterally and inclined 

slightly cephalad. The 4th to the 8th abdominal segments have 2 small additional 

processes each, located dorso-ventrally below the spiracles. The thorax carries 2 

broad, leaf-like appendages laterally. On the head, above each eye, is a short, keel¬ 

shaped ridge, curved upwards. 

The larva has peculiar feeding habits. Every afternoon, about an hour before 

sunset, it leaves its hostplant to spend the night on twigs or branches of other 
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plants nearby, and returning to their foodplant early the following morning. 

Shortly before maturity, the larva chews about halfway up through the stem of its 

hostplant of which the lower half is devoured down to the ground. 

If more than one larva is present on the same plant, nothing remains above the 

surface but a heap of dry leaves after the larvae have left for pupation. 

Parid es kuehni is monophagous and is associated with a species of Thottea (Sub- 

fam. Apamaceae, Fam. Aristolochiaceae). It is a small shrub, growing rather 

localized, although often in number in shady but open areas in the forest, prefer¬ 

ably where the undergrowth is light. The long, coarse leaves and the large, peculiar 

flowers closely resemble those of another species of Thottea, previously described 

as the foodplant of P arid es sy corax, Atrophaneura nept units, A. aristolochiae and 

Troides amp hr y sus ruficollis from Sumatra. 

Preserved specimens of the hostplant were taken to the Herbarium of the 

Botanical Gardens, Bogor, Java, where it is believed that this plant is an un¬ 

described species of Thottea. 

Predators were not numerous. However it was observed that larger larvae, 

generally feeding closer to the ground, were attacked by lizards and toads. No 

parasites were found. 
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Syrphidae in 1967 

door 

V. S. VAN DER GOOT en J. A. W. LUCAS 

Het eerste halfjaar was in het algemeen slecht, uitgezonderd de periode van 

eind april tot half mei. Het tweede hafljaar was veel beter, maar toen hebben we 

weinig kunnen vangen, o.a. als gevolg van een trip naar Corsica. 

De volgende vangsten lijken ons het vermelden waard: 

Br achy opa conica Panzer. Oisterwijk, 7.V.1967, $ , leg. Lucas. De soort is 

slechts eenmaal eerder in ons land verzameld, nl. door Lambeck in Zuid-Limburg. 

B. insensilis Collin, nieuw voor de fauna. Rijckholt, Savelsbos, 13.V.1967, 

4 $ . Volgens SéGUY bekend uit Frankrijk, België en Oostenrijk en natuurlijk uit 

Engeland, waar de soort beschreven werd. Overal slechts enkele vindplaatsen. De 

heer Coe, vroeger de specialist van het British Museum, heeft de determinatie van 

de vinder (v. D. Goot) gecontroleerd, waarvoor bij deze veel dank. 

B. pilosa Collin. Ulvenhout, 28.IV.1967, $ ; Bunder bos, 30.IV.1967, $ ; 

Breda, Liesbos, 4.V.1967, $ ; Rijckholt, Savelsbos, 5.VI.1967, $ ; alles leg. Lucas. 

De soort werd vorig jaar door ons als nieuw voor Nederland vermeld. 

B. scutellaris R.D. Breda, Liesbos, 4.V.1967, 3 $ ; Oisterwijk, 7.V. 1967, $ ; 

Ulvenhout, 25.V.1967, $ en $ ; Rijckholt, Savelsbos, 5-12.VI.1967, 6 $ en 2 $ ; 

alles leg. Lucas. Verder Bunder bos, 4-8.V.1967, $, 3 $ , leg. v. d. Goot. 

C heil osia antiqua Mg. Nieuwe vindplaatsen zijn Geulle (Armenbos) en Elsloo. 

Beide vindplaatsen sluiten aan bij het Bunder bos. 

Ch. harhata Loew. Elsloo (talrijk), Rothem en Geulhem. 

Ch. carbonaria Egger. Valkenburg, Ravensbos, 13.V.1967, $ . Van deze soort 

waren 3 $ bekend uit Losser. 

Ch. chrysocoma Mg. Bunder bos, 4.VI.1967, $ ; leg. Lucas. 

Ch. cynocephala Loew. Elsloo, 14.V.1967, $ ; leg. v. D. Goot. Van deze soort 

worden erg weinig $ $ gevangen. 

Ch. fraterna Mg. Geulhem; Bunder bos; Rijckholt, Savelsbos; Elsloo; leg. v. D. 

Goot. 

Ch. lenis Becker. Bunder bos en Armenbos, 16-30.IV. 1967, 10 $ en een $ . 

Verder Bunder bos, 8.V.1967, $ . 

Ch. nasutula Becker. Elsloo, 13.V.1967; $ , 14.V.1967. 

Ch. nigripes Mg. Elsloo, 13-14.V.1967. In de coll. v. d. Goot een serie van 

50 exemplaren, waarvan 16 $ . 

Ch. proxima Zett. Elsloo, 14-15.V.1967, 2 $ ; leg. v. D. Goot. 

Ch. semifasciata Becker. Bunder bos en Armenbos, 17.IV-8.V.1967, 11 $ ; 

Rijckholt, Savelsbos, 13.V.1967, 2 $ ; Heilooër bos, 30.IV.1967, 9 3 en een ? ; 

idem 21.V.1967, $ . 

Chrysogaster chalybeata Mg. Elsloo, 9.VIII.1967, $ ; leg. v. D. Goot. 

Chr. virescens Loew. Breda, Liesbos, 4.V.1967; leg. Lucas. De soort werd eer¬ 

der door v. D. Goot in Bunde verzameld. 

Chrysotoxum vernale Loew. Heilooër bos, 30.IV.1967, $ . Een zeer vroege 

datum voor deze soort, die heel zelden in het Heilooër bos gevangen wordt. 
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Cnemodon micans Doesb. Bunder bos, 25.V. 1967, $ ; leg. Lucas. 

Didea alneti Fall. Bunder bos, 8.VIII.1967, $ ; leg. v. D. Goot. Dit is de 

tiende vindplaats van deze soort in Nederland. In de Alpen wordt ze meer ge¬ 

vonden. 

Eriozona syrphoides Fall. Bunder bos, 8.VIII.1967, $ . Dit is de zesde vind¬ 

plaats en het zesde exemplaar van Nederland. Als men in aanmerking neemt, dat 

dit een grote opvallende soort is, moet ze wel behoorlijk zeldzaam zijn. 

Eumerus tuberculatus Rond. Heilooër bos, 12 en 20.VIII.1967, $ , $ . Nieuw 

voor het Heilooër bos. 

Heringia herin git Zett. Breda en Elsloo. 

Ischyrosyrphus glaucius L. Ulvenhout, 1966, $ ; Rothem en Geulhem, 1967, 

7 $ ; Bunder bos 8-10.VIII.1967, 6 $ . De $ $ van deze soort worden zelden 

gevangen. 

Isch. laternarius O.F.M. Bunder bos, 8-10.VIII.1967, 2 $ ; leg. v. d. Goot. 

Melanostoma amhiguum Fall. Armenbos, 17.IV. 1967, $ ; leg. Lucas. 

Neoascia aenea Mg. Valkenburg, Ravensbos, 13.V.1967, 5 $ ; leg. v. d. Goot. 

Orthoneura brevicornis Loew. Valkenburg, Ravensbos, 13.V.1967, $ ; Rijckholt, 

Savelsbos, 13.V.1967, $ ; leg. v. d. Goot. 

Parhelophilus consimilis Malm. Breda, 23.V.1967, $ ; leg. v. D. Krift, in coll. 

Lucas. 

Pipiza luteitarsis Zett. Bunder bos, 30.IV. 1967, $ en $ ; Rijckholt, Savelsbos, 

7.V.1967, 2 $ . 

P. quadrimaculata Panzer. Oisterwijk, 28.V.1967, $ ; leg. Lucas. 

Platychirus tarsalis Schummel. Elsloo, 13-15.V. 1967, 5 $, 4 9. 

Syrphus euchromus Kow. Bunder bos, 30.IV. 1967, $ ; leg. Lucas. 

S. grossulariae Mg. Gilze-Rijen, 13.VIII.1967, 9, leg. v. D. Krift, in coll. 

Lucas. Elsloo, 26.VI.1967, 9 ; leg. Lucas. Heilooër bos, 27.VIII.1967, 9 . Deze 

soort is nieuw voor het Heilooër bos. 

S. guttatus Fall. Bunder bos, Rothem en Geulhem. 

S. labiatarum Verr. Geulhem, de Dellen, 28.VIII.1967, 9 ; leg. Lucas. 

S. lasiophthalmus Zett. Breda, Liesbos, 4.V.1967, 9 ; leg. Lucas. 

S. lunulatus Mg. Wouwsche Plantage en Bunder bos, $ en 9 ; leg. Lucas. 

S. malinellus Collin. Destijds publiceerde Lucas van Rotterdam (27.IV.1964) 

2 $ van S. lineola. Het ene exemplaar week wel af, maar werd, mede door de 

vangst van een typische S. lineola, toch ook tot deze soort gebracht. Door v. D. 

Goot op S. malinellus attent gemaakt, bleek het exemplaar tot deze soort gerekend 

te moeten worden. Het exemplaar is nu dus (voorlopig?) het oudste van deze 

soort voor ons land. In 1967 ving Lucas de soort opnieuw: Ulvenhout, 28.IV. 1967, 

2 $ en een 9 ; Breda, Liesbos, 4.V. 1967, 3 $ . Het is blijkbaar een vroege soort, 

die, als men hem eenmaal kent, ook in het veld vlot te herkennen valt. 

S. ochrostoma Zett. Rijckholt, Savelsbos, 15.V.1967, 9 ; leg. Lucas. 

S. triangulifer Zett. Oisterwijk, 7.V.1967, 2 9 ; leg. Lucas. Bovendien ving 

Lucas op 25.VIL 1967 een 9 in zijn kamer te Rotterdam. De zoveelste goede 

waarneming binnenshuis. In dit verband mag niet onvermeld blijven, dat beide 

Baccha-sootten ook herhaaldelijk in zijn kamer zijn aangetroffen. In het Heilooër 

bos werd S. tria /gulifer gevangen op 21.V.1967. Ook dit was een 9 . De $ $ 
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van deze soort worden zelden gevangen. Voor zover v. d. Goot bekend is, is er 

zelfs nooit een $ in Nederland gevangen. De $ $ lijken veel op een doodgewone 

Melanostoma scalare, maar het gele schildje onderscheidt S. triangulifer natuurlijk 

direct. Helaas is dit een slecht veldkenmerk. 

S. umbellatarum Fabr. Bunder bos, 8-10.VIII.1967, 7 $, 2 $ ; Geulhem, 

10.VIII.1967, 2 $ ; leg. v. d. Goot. 

Temnostoma vespiforme L. Bunder bos, 11.VI. 1967, $ ; leg. Lucas. 

Volucella injlata Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 5.VI.1967, $ . De soort is hier 

zeker inheems. Lucas trof hem hier nu al drie jaar echter elkaar aan. 

Xanth o gramma citrofasciatum Deg. Bunder bos, 14.V.1967; 2 $ ; leg. Lucas. 

Xylota abiens Mg. Breda, 26.V.1967, 2 $ ; leg. v. D. Krift, in coll. Lucas. 

X. tarda Mg. Elsloo, 13.V.1967, $ ; Bunder bos, 4.VI.1967, $ en 23.VI.1967, 

2 $ en een $ . 

X. xanthocnema Collin. Ook in 1967 weer in het Savelsbos, maar veel minder 

dan in 1966. 

Summary 

List of rare or local Syrphidae, caught in the Netherlands in 1967. Brachyopa 

insensilis Collin is new to the Dutch fauna. Four males were taken in the south of 

the province of Limburg. 

Methode voor het waarnemen en registreren van zwakke geluiden, 

zoals het knagen van insektelarven 

door 

D. Ch. BRANDT 

Zoölogisch Laboratorium, Leiden 

I n 1 e i d i n g 

Van den Assem en Kuenen (1958) komen indirect tot de conclusie, dat de 

parasiet Choetospila elegans Westw. een larve van Sitophilus granarius L. in een 

graankorrel kan localiseren door waarneming van de trillingen, die de larf veroor¬ 

zaakt. 

Om een directe benadering mogelijk te maken is gezocht naar een methode om 

dergelijke zwakke trillingen duidelijk waarneembaar te maken voor de onderzoeker. 

Apparatuur 

Wanneer we niet over apparatuur beschikken, is het mogelijk om een larve van 

de klander (Sitophilus granarius L.) in een geïnfecteerde tarwekorrel te horen 

knagen door de korrel met een pincet in de uitwendige gehoorgang van ons oor te 

brengen. 

Met behulp van een stethoscoop kunnen we zelfs een aantal korrels tegelijk 

beluisteren, wanneer we deze op het membraan van het borststuk van de stetho¬ 

scoop leggen. 

Van het membraan van een stethoscoop naar dat van een microfoon is maar 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.XII. 1968 237 

een kleine stap. We kunnen de beschermkap van een microfoon demonteren en de 

tarwekorrels direct op het membraan neerleggen. Het gebruik van een microfoon 

betekent een enorme vooruitgang, omdat nu voor een verdere verwerking van het 

signaal een groot aantal electronische apparaten in aanmerking komen, zoals ver¬ 

sterkers, apparaten met registratie op magneetband, oscillografen en apparatuur 

voor het analyseren van het geluid. 

Aan de opstelling worden evenwel steeds hogere eisen gesteld. Daar een micro¬ 

foon is gemaakt voor het opnemen van luchttrillingen, zullen we namelijk in een 

geluidarme omgeving moeten werken om niet te veel last te hebben van geluiden, 

die niet afkomstig zijn uit de tarwekorrels op het membraan. 

Willen we een enkele tarwekorrel beluisteren, dan kunnen we eventueel proberen 

het membraan van de microfoon geheel te verwijderen en daarna de korrel direct 

op het verbindingsstuk van het membraan en het trillingsgevoelige element plaat¬ 

sen, zodat luchttrillingen vrijwel geen invloed meer zullen hebben. 

Het is eenvoudiger om in dit geval gebruik te maken van een grammofoon- 

opnemerelement (pick-up element), waarmee de gedemonteerde microfoon nu veel 

overeenkomst vertoont. Deze elementen zijn apart te verkrijgen, maar in eerste 

instantie kunnen we ook een platenspeler gebruiken, door de naald van het opne- 

merelement boven op de korrel te plaatsen, waarbij we de aandrijfmotor het beste 

buiten werking kunnen laten. 

Daar een pick-up element bij normaal gebruik een veel hogere spanning afgeeft 

dan een microfoon en er dus in het eerste geval veel minder versterkt behoeft te 

worden, treffen we bij geluidsversterkers en dergelijke apparatuur altijd afzonder¬ 

lijke aansluitingen aan voor platenspelers en microfoons. De uitgangsspanning van 

het pick-up element zal bij gebruik voor de opname van knaaggeluiden in het alge¬ 

meen zoveel lager dan normaal zijn, dat we de beste resultaten zullen bereiken door 

het element op de microfooningang aan te sluiten. 

In verband met de grote versterking die nu mogelijk is, zullen we wel voor een 

goede afscherming en aarding moeten zorgen om geen last van brom te krijgen. 

Toepassingsmogelijkheden en enkele resultaten 

Op bovenstaande wijze zijn opnamen gemaakt op magneetband van etende 

klanderlarven in tarwekorrels. 

Wanneer we het geluid gedurende enkele weken volgen, blijkt dit te kunnen 

variëren van een langdurige stilte tot een voortdurend geknaag. Een stille periode 

van ongeveer een dag hangt waarschijnlijk samen met een vervelling naar het vol¬ 

gende larvestadium. Behalve de geluiden als gevolg van de voedselopname zijn ook 

geluiden te onderscheiden, die bij andere bewegingen kunnen ontstaan, zoals bij¬ 

voorbeeld geluiden tengevolge van het bewegen van het achterlijf van een pop, die 

onder andere optreden bij verstoring van een graankorrel, waarin zich een pop 

bevindt. 

De beschreven methode is zeer waarschijnlijk goed te gebruiken bij onderzoek 

naar activiteitsritmen van kleine dieren, die in vrij harde materialen zoals zaden en 

hout leven, alsmede bij onderzoek van reacties van bijvoorbeeld soortgenoten, 

parasieten en predatoren op de geproduceerde trillingen. 
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Vervorming van het geluid 

Vooral bij het bestuderen van reacties op de geproduceerde trillingen moeten we 

er rekening mee houden, dat onze waarnemingen sterk afhankelijk kunnen zijn 

van de gevolgde methode en het gebruikte instrumentarium. 

Vergelijken we bijvoorbeeld het geluid, dat we ontvangen van een klanderlarve 

in een tarwekorrel die we in onze gehoorgang brengen met het geluid, dat we van 

dezelfde korrel ontvangen via de stethoscoop, dan blijkt het laatste geluid veel 

lager te zijn door het ontbreken van de hogere frequenties, wat samenhangt met de 

bouw van de stethoscoop. Dergelijke verschijnselen spelen ook een rol bij het 

gebruik van electronische apparatuur. Naast een versterking van het geluid treedt 

in het algemeen ook een vervorming op. 

Keuze van het pick-up element 

In het algemeen kunnen we zeggen, dat electro-dynamische en magneto-dyna¬ 

mische elementen een constante gevoeligheid hebben van ongeveer 20 tot 15.000 

Hz. Kristal-elementen kunnen een honderd tot een paar honderd maal zo hoge 

spanning afgeven als de twee eerstgenoemde, maar deze spanning is afhankelijk 

van de frequentie van de trilling, die hier is beperkt tot een traject van ongeveer 

50 tot 10.000 Hz, wat eerder aanleiding geeft tot vervorming van het signaal. 

De fabrikant kan ons de nodige frequentiekarakteristieken verschaffen, maar 

deze gelden uiteraard voor normaal gebruik van het element, dat wil zeggen voor 

zeer bepaalde trillingsrichtingen van de naald. Bij mono-platen beweegt de naald 

in een horizontaal vlak heen en weer, terwijl de gevoeligheid van een mono- 

element voor verticale bewegingen zeer klein is. Bij stereo-platen wordt de naald in 

twee richtingen, die onderling loodrecht op elkaar staan, in trilling gebracht. 

In verband met het abnormale gebruik van de elementen is het aan te bevelen, 

met de mogelijke typen van een pick-up element voor ogen, experimenteel te 

bepalen welk element de beste resultaten geeft. 

Summary 

Detection of the vibrations caused by insects living in wood or grain can be 

done by the use of an ordinary pick-up head. This enables the continuous 

observation and registration of activity patterns and feeding of the developing 

larvae. 

Literatuur 
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Correcties. P. 212, regel 16 en 18 van boven: Grammotaulius in plaats van Grammotalius, 

en regel 27 van boven: Limnephilus in plaats van Limnehpilus. P. 214, regel 2 van boven: 

Limnephilidae in plaats van Limephilidae. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1 .XII. 1968 239 

Drie voor Nederland nieuwe Cephus-soorten (Hym,, Cephid.) 

door 

S. J VAN OOSTSTROOM 

Tussen de talrijke blad- en halmwespen, die de heren B. van Aartsen (Half¬ 

weg) en Br. Virg. Lefeber (Maastricht) de laatste jaren voor mij verzamelden, 

trof ik een drietal voor Nederland nieuwe Cephus-soocten aan, nl. C. cultratus 

Eversm., C. hrachycercus Thoms, en C. infuscatus Thoms. Hiermede is het aantal 

in Nederland waargenomen soorten van dit genus tot vijf gestegen, daar behalve 

de drie genoemde ook nog C. pygmaeus L. en C. nigrinus Thoms, bij ons voor¬ 

komen, de eerste vrij veel, de tweede zeldzaam. C. pallipes Klug, door Snellen 

van Vollenhoven (1869 : 125) en Oudemans (1894 : 91) onder de naam 

C. phïhmcus F. eveneens voor Nederland opgegeven, kan volgens Benson (1951 : 

28) beter in het genus Cd ameuta Konow worden ondergebracht. 

Cephas cultratus Eversm. Hiervan ving van Aartsen een 9-tal exemplaren in 

Zuid-Limburg, nl. 2 $ $ op 12.VI.1967 en 1 $ en 1 $ op 14.VI. 1967 bij 

Cadier; 2 $ $ en 1 $ op 12.VI.1967 bij Colmont; 1 $ op 13.VI.1967 bij 

Maastricht en 1 $ op 13.VI.1967 bij Hoensbroek. Van Br. Virg. Lefeber ontving 

ik bovendien 1 $ op 26.V.1965 gevangen bij Kanne, op Nederlands gebied, 2 

$ $ van dezelfde vindplaats, resp. van 15.V.1965 en 28.V.19Ó6 en 1 $ van de 

St. Pietersberg van 2.VI.1965. 

De soort, die in Zuid-Limburg dus niet zeldzaam is, gelijkt veel op C. pygmaeus 

en kan er dan ook gemakkelijk mee worden verward. De verschilkenmerken zijn 

in hoofdzaak de volgende: 

C. cultratus: de voorlaatste leden van de antennen ongeveer even lang als breed, 

of, vooral bij het $ , iets meer lang dan breed; het apicale deel van de zaagschede 

maakt een duidelijke stompe hoek met het basale deel; het anaalsegment bij het $ 

heeft vaak een duidelijke, vrij brede gele achterrand; tibia van het achterste poot- 

paar, zowel bij het $ als bij het $ , geel en aan de top rondom donkerbruin. 

C. pygmaeus: de voorlaatste leden van de antennen meer breed dan lang of bij 

het o ongeveer even lang als breed; het apicale deel van de zaagschede ligt in het 

verlengde van het basale deel; het anaalsegment bij het $ met een smallere gele 

achterrand of geheel zwart; tibia van het achterste pootpaar geel en langs de bin¬ 

nenzijde bij de top of over de gehele binnenzijde donkerbruin. 

Volgens Benson (1951 : 27) komt C. cultratus behalve op de Britse eilanden 

voor in Midden-Europa, noordelijk tot Finland en het oostelijke Baltische gebied 

en oostelijk tot Zuid-Rusland en de Kaukasus. De larve leeft in de stengels van 

grassen: Pkleum pratense L., timotheegras. 

Cephas brachycercus Thoms. Van deze soort ontving ik een $ , door Br. Virg. 

Lefeber gevangen op de St. Pietersberg, L., op 15.V.1965. 

Ook bij het $ van C. brachycercus zijn de voorlaatste leden van de antennen 

niet duidelijk meer breed dan lang, zoals bij het $ van C. pygmaeus het geval is. 

Verder zijn evenals bij C. cultratus en in tegenstelling tot C. pygmaeus de schenen 

van het achterste pootpaar geel en aan hun top rondom donkerbruin. Van C. cul¬ 

tratus zowel als van C. pygmaeus verschilt C. brachycercus tenslotte door de teke- 
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ning van het achterlijf; bij de beide eerstgenoemde soorten vertoont dit aan de 

rugzijde duidelijk gele banden althans aan de achterrand van het 4e en 6e segment, 

soms ook aan die van het 3e, 7e en 8e. Bij C. brachycercus komen alleen zijdelings 

aan de achterrand van het 4e tot 6e en ook wel aan het 3e en 7e kleine gele vlekjes 

voor. 

De soort is gevonden in Midden- en Oost-Europa en in Siberië. Over de larve 

schijnt weinig bekend te zijn (Enslin 1918 : 701; Berland 1947 : 99). 

Cephas infuscatus Thoms. Van deze soort bezit ik een $ van Grouw, leg. van 

Aartsen, 20.VI.1967 en een 9 van Warga, eveneens door van Aartsen en op 

dezelfde dag verzameld. 

C. infuscatus is van alle overige bij ons en verder in West- en Midden-Europa 

voorkomende Cephus-soorten direct te onderscheiden aan de vleugels. De voorvleu¬ 

gels zijn nl. in de basale helft, tot het stigma, duidelijk bruin berookt en verder, 

naar hun top toe, weer veel lichter. Zij is aangetroffen in Finland, Zweden, Duits¬ 

land, Oostenrijk, Rusland, N.W.-Joegoslavië en Frankrijk, doch schijnt overal nogal 

zeldzaam te zijn. De larve leeft in de stengels van Phalaris arundinacea L., het 

rietgras (Enslin 1918 : 696; Berland 1947 : 96). 

Summary 

The author mentions 3 species of Cephidae, new to the fauna of the Nether¬ 

lands, viz. Cephus cultratus Eversm. and C. hrachycercus Thoms., both collected 

in the southern part of Limburg, and C. infuscatus Thoms, from two localities in 

Friesland. 
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Nogmaals Crocothemis erythraea erythraea (Brullé) (Odonata). Naar aanleiding van het 

artikel van de heer Lieftinck in Ent. Ber. 28 : 183 (1968) moet ik tot mijn spijt opmerken, 

dat hij niet geheel op de hoogte is. Niet de heer Kortenoever ving de libel, maar ikzelf. Ik 

herinner me nog heel goed, dat ik achter het museum van het PWN Thecla ilicis aan het 

vangen was, die daar vrij talrijk vloog. Ik verzamelde ook wel voor Kortenoever, als ik in 

Bakkum met vakantie was. Eerst ving ik een grote houtwesp voor hem en toen zag ik toevallig 

die libel. Ik had er geen flauw idee van, dat het iets zeldzaams was, doch zo’n rood dier had 

ik nog nooit gezien. Maar echt moeite heb ik er niet voor gedaan. Het was de enige libel, 

die er vloog en ik had tijd over om iets voor het museum te vangen. Ongeveer een half jaar 

later vertelde Kortenoever me, dat het de eerste vangst in Nederland was en dat het exem¬ 

plaar naar het museum te Amsterdam gegaan was. 

S. de Boer, Bredehoff 22, Oosthuizen. 
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Lepidoptera.245 
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Thysanoptera.249 
Trichoptera.249 

VERTEBRATA 
Aves.249 
Mammalia .   249 

PLANTAE.249 

ARTHROPODA 

CRUSTACEA 

Daphnia 157 
Decapoda 19 
Pseudotelphusa 19 

ARACHNOIDEA 

Acarina 

Acarus 29, 32 
Arrenurus 15, 16, 18 
batillifer 16—18 
berlesei 56 
Caloglyphus 56 
Cheyletidae 32 
Chortoglyphus 32 
coccinea 177—180 
Ctenoglyphus 32 
curvipalpis 177, 178 
cuspidator 16—18 
Dermatophagoides 2. 27, 

[31—35, 38, 84 
domesticus 29 
Euroglyphus 33, 34 
farinae 33, 34 
Forelia 177, 178 
Fuscuropoda 56 
globator 15, 16, 18 
Glycyphagus 29, 32 
Gohieria 32 
gradilamingratus 16 
Histiosoma 32 
Hydrachnellae 15 
imminuta 177—180 
intermedia 177, 178 

knauthei 15, 18 
liliacea 177, 178 
Limnesia 177, 178 
limosa 177, 178 
longicornis 178 
longipalpis 177, 178 
maculata 177, 178 
maculator 16—18 
marginata 56 
maynei 33, 34 
Mideopsis 177—179 
Neumannia 177, 178 
nodosus 15 
orbicularis 177—179 
Oribatei 32 
pallidus 209 
Parasitiformes 32 
Piona 177—180 
Psoroptidae 32 
pteronyssinus 2, 27, 33— 

[35, 37, 38, 84 
pusilla 178, 179 
putrescentiae 29 
recurva 179 
Rhizoglyphus 32 
rotunda 178 
siro 29 
stjoerdalensis 177—179 
Tarsonemidae 32 
Tarsonemus 209 
Thyreophagus 32 
tubulator 16 
Tyrophagus 29, 32 
undulata 177, 178 
ussuriensis 16 
variegata 177, 178 

Araneida 

agrestis 152 
agricola 152 
albimana 154 
amentata 152, 153 
Arctosa 153 
Aulonia 154 
V. herbigrada (palustris) 

[152 
hortensis 153 
Hygrolycosa 153 
latitans 154 
leopardus 153 
lugubris 152 
Lycosidae 152 
monticola 152 
nigriceps 152 
paludicola 152 
palustris 152 
Pardosa 152, 154 
perita 153 
Pirata 154 
prativaga 153 

**proxima 153, 154 
pullata 152, 153 
purbeckensis 153 
rubrofasciata 153, 154 

MYRIAPODA 

Diplopoda 

andalusius 51 
Apareiulus 51 

SEP 2 2 109 
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Archiulus Berlese 49, 51 
Archiulus Scudder 49 
Bothroiulus 49—51 
cingulatus 51 
clavigerum 51 
cornigerum 51 
corunnense 51 
Craspedosoma 210 
dorsovittatus 50 
Elaphophyllum 51 
Eleutheroiulus 50, 51 
Glomeris 82 
Hemipodoiulus 49—51 
hoplites 51 
Julida 49 
Julidae 49 
Julus 49—51 
Kabylinum 51 
karschi 49—51 
kessleri 51 
lapidarius 51 
marginata 82 
mediterraneus 49—51 
Megaschizophyllum 51 
Mesoiulus Berlese 49 
Mesoiulus Verhoeff 49, 

[50 
moreleti 49 
oliveirae 50, 51 
Ommatoiulus 50 
Palaioiulus 49, 50 
porathi 49 
Rossiulus 51 
sabulosus(m) 49, 50 
Sarmatiulus 51 
Schistocoxitus 51 
Schizophyllum 49—51 
simile 210 
Solaenophyllum 51 
strandi 51 
tetuanum 51 
Thrinaciulus 51 
Thylophorus 51 

HEXAPODA 

COLEOPTERA 

Acanthoscelides 197, 199 
acuticollis 111 
aenescens 112 

**affinis 112, 113 
Agonum 108 
Aleochara 110 
Alleuonota 109 
Aloconota 109 
Alphitobius 56 
Aphitophagus 56 
Amphimallon 122, 123 
Anthicus 111 
Anthonomus 85 
Anthrenus 83 

Aphanocephalus 190, 192 
Apion 113 
Atheta 109, 113 
Atomaria 110, 111 
atomarium 113 
atomus 190 
Attagenus 52, 83 
autographus 53, 109 
Bagous 113 

**balcanicum 108, 113 
**barnevillei 113 

bifasciatus 56 
**boopoides 109, 113 

brakmani 204 
Bruchidius 112 
Bruch us 112, 113 
Calathus 88 
Callicerus 109 
Carabidae 87 

**cariniceps 110, 113 
**carinthiaca 112, 113 

Catops 108 
Cephalophanus 190, 194 
Ceuthorrhynchidius 113 
Chaetocnema 112, 113 
Chrysomelidae 155 
clipeoexcisus 194 
concinna 112 
concolor 110 
Crenitis 108 
crucifer 190 
Cryptophagidae 206 

* cupreus 192 
dahli 108 
debilicornis 109, 113 
decumana 110 
destructor 206 
diaperinus 56 
Discolomidae 190 
distinctus 190, 192 
Drusenatus 112 
Dryocoetes 53, 109 
Euryalea 110 
Eutypus 111 

**ferruginipes 111, 113 
gloriosae 52 
gracilenta 109 
granarius 236 
grandicollis 108 
grandis 85 
guineensis 190 
Gyrophaena 109, 113 
Haltica 112, 113 

**heidenreichi 109, 113 
**heikertingeri 112, 113 

hexagonale 195 
**hollandica 111, 113 

Hygroecia 109 
Hypocoelus 110, 113 
Hypulus 111, 113 
impressa 110 
impressus 109 

*jacobsoni 192, 194 

kannegieteri 190 
kirbyi 108 
kirschi 108 
linearis 52, 53 
lineatus 53 

**limonii 111, 113 
Lochmaea 206 

**longicornis 108, 113 
longitarsis 113 
loti 112 

**lythri 112, 113 
major 110 
Malachius 110 
melanarius 109 
melanocephalum 110 
melanocephalus 88 
Melasoma 155 
Meligethus 110, 113 
Melolontha 123 
melolontha 123 

*minimus 194 
mimulus 111 

**monilicornis 109, 113 
Mordellistena 111, 113 
nannion 109 

**nanuloides 111, 113 
napi 112 
nasturtii 112 
neglectus 108 
oblongpunctatus 88 
obtectus 197, 199 
Ocalea 110 

**olexai 110, 113 
**origani 113 

ornata 111 
oryzae 53 
Oxypoda 110, 113 
Parafallia 190, 192, 194 
Paramecosoma 110 
Parmaschema 190, 195 
pellio 52 
Pharaxonotha 206 
Phloeonomus 109, 113 
piceus 83 

**planifrons 109, 113 
procerulus 110, 113 
Psylliodes 112, 113 
Pterostichus 88 
punctatostriata 108 

**pygmaeola 111, 113 
Quedius 109, 113 

**quercinus 111, 113 
**recondita 110, 113 

redtenbacheri 111, 113 
rigidicornis 109 

**ripicola 109, 113 
rufipes 111 
Scaphidiidae 108 
Scaphosoma 108, 113 
Scarabaeidae 122 
Scolytidae 53 
Scymnus 111, 113 
sellatus 111 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL, 28, 1.XII. 1968 243 

Sitophilus 52, 53, 236 
solidus 110 
solstitialis 122, 123 
splendens 109 
Stenus 109, 113 
strangulatus 110 
subalpinum 109 

**subcarinatus 113 
**subdepiressus 109, 113 

sulcads 111 
**sulcatus 110, 113 

suturalis 206 
Thalassophilus 108, 113 
Tomoglossa 204 
Tribolium 206 
tristis 108 
Trogophloeus 109, 113 
umbrinus 109 
unicolor 112 
vicinum 113 
vigintipunctata 155 
vorax 83 
vulneratus 110 

«weberi H2, 113 
westi 108 

**williamsi 109, 113 
Xyloterus 53 

Diptera 

abiens 236 
Acalyptrata 175 
Aedes 86, 87 
aegypti 86, 87 
aenea 235 
alneti 235 
ambiguum 235 
Anadysta 166 

**angelicae 224, 227 
Aoopheles 86, 87 
antennata 166, 167 
antiqua 234 
aphidimyza 147 
Aphidoletes 147 
Apiomyia 144 
apricus 23 
armata 166—168 
Arnoldia 144, 227 
Asphondylia 144 
Asynapta 225, 227 
ater 22 

attenta 166, 167 
Atylotus 22 
aurantiaca 166, 168 
austriaca 176 
autumnaiis 22 
avicularia 101—103 
Baccha 235 

**baeri 226, 227 
baiteata 175 
barbata 234 
bergenstammi 144 

bifarius 22 
bistriata 166, 167, 169 
Brachyopa 234, 236 
brevicornis 235 

**brittanica 227 
bromius 22 
caecutiens 22 

**calamagrostidis 225, 227 
Calyptrata 175 
canicularis 56 
carbonaria 234 

**caroIinae 226, 227 
Cecidomyidae 144 

**cerealis 225, 227 
Chamaemyiidae 175 
dialybeata 234 
Chaoborus 180, 222 
Cheilosia 176, 234 
chlofopus 101—103 
Chortophila 206 
chrysocoma 234 
Chrysogaster 234 
Chrysops 22 
Chrysotoxum 234 
cilicrura 206 
citrofasciatum 236 
Clinodiplosis' 226, 227 
Cnemodon 235 
coarctata 52 
Goenosia 166, 171, 172 
Colpodia 226, 227 
confluens 169, 172, 173 
conica 234 
consimilis 235 

. Contarinia 52, 144, 226, 
[227 

contraria 174 
Cydorapha 175 
cylindrica 166, 169 
cynocephala 234 
Dasyneura 144, 146, 224, 

[227 
Dasyrhamphis 22 
decipiens 166, 167, 169, 

[170 
demens 167, 170 
diaphana 166, 167 
Dichaetomyia 168—171 
Didea 235 
diluta 167 
distincta 166, 167, 170 
dolosa 167 
Drosophila 25 
dubia (Dichaetomyia) 

[170 
dubia (Mydaea) 167, 170 
dubitalis 170 
eggeri 23 
Epistrophe 155, 175 
Eriozona 235 
Eristalis 176 
euchromus 235 
Eumerus 219, 220, 235 

Eumyiospila 170, 173 
*excisus 219, 220 
exdüsus 22 
eximia 171 
Fannia 56 
f il if era 146 
flavitarsis 176 
flexa 166 
fraterna 234 
fringillina 101—103 
frontalis 167, 171 
frutetorum 176 
fulvipes 22 

**gallicola 226, 227 
gambiae 87 
gemmae 227 
Gersonomyia 146 
Giardomyia 227 
glaucius 235 
glaucopsis 22 
graecus 23 
Graphomyia 167, 169, 

[171, 172 
griseola (Hydropota) 

[52 
griseola (Leucopis) 

[176 
grossulariae 235 
guttatus 235 
Haematopoda 23 
Heliographa 168 
helomyzina 167 
Heringia 235 
heringii 235 
Heterochrysops 22 
Heteropeza 146 
Hippoboscidae 101 
hungaricus 220 
Hybolasioptera 225, 227 
Hydropota 52 
Hylemya 52 
inflata 236 

**insensilis 234, 236 
intonsa 176 
Ischyrosyrphus 235 
italicus 22 
jugorum 176 
labiatarum 235 
laccata 167 
Lasioptera 225 
Lasiophthalmus 235 
laternarius 235 
lauta 166, 167 
lenis 176, 234 
Lestodiplosis 146, 147, 

[226, 227 
Leucopis 175, 176 
Leucozona 176 
Limnophora 166—169 
lineola 235 
loewianus 22 
longipila 166, 171 
lucorum 176 
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ludens 22 
lugubris 176 
lunulatus 235 
luteitarsis 235 
maculigera 172 
malinellus 235 
Melanostoma 235, 236 
Mesosyrphus 155 
micans 235 
mixtus 23 
morosa 166, 167 
Muscidae 166 
Mycodiplosis 146, 147, 

[226, 227 
Mydaea 166—174 
nasutula 234 
Neoascia 235 
nigripes 234 

**nigritarsis 155 
nitidicollis 155 
obscura 176 
ochrostoma 155, 235 
oleae 146 
Ornithomyia 101 
Orthoneura 62, 235 
Orthonevra 62 
Oxyglypta 144 
pallens 166, 167 
Pangonius 22 
papaveris 144 
Papuaia 169, 172 
Parapenium 176 
Parhelophilus 176, 235 
persicae 147 
Phaenobremia 147 
pilosa 234 

**pini (Lestodiplosis) 
[226, 227 

**pini (Mycodiplosis) 
[226, 227 

Pipiza 176, 235 
Platychirus 235 
pluvialis 23 

**populnea 225, 227 
Porricondyla 226 
proxima 234 
pygmaea 146 
Pygophora 167, 171—173 
quadrimaculata 235 
quadrimaculatus 87 
quadristriata 167, 172 
regularis 23 
ribesii 175 
rufiventris (Graphomyia) 

[169, 172, 173 
rufiventris (Mydaea) 

[166, 167, 173 
rugosa 144 
scalare 236 
Schizophora 175 
scutellaris 234 
semidiaphana 167, 173 
semifasciata 234 

semipellucida 167 
setitarsis 173 
setulinervis 167 
setulipes 167 
Silvius 22 
spectabilis 23 
spinipes 167, 173, 174 
splendida 166, 167 
Stratiomyia 62 
Stratiomys 62 
subulifex 144 
sudeticus 23 
Syrphidae 155, 175, 176, 

[219, 234 
syrphoides 235 
Syrphus 176, 235 
szepligeti 144 
Tabanidae 21 
Tabanus 22, 23 
tarda 176, 236 
tarsalis 235 
Temnostoma 236 
tenax 166, 167 
tergestinus 23 
Therodiplosis 147 
Thomasiella 225, 227 
tibiella 166, 167 
tinctus 23 
torvus 175 
trabuti 144 
triangulifer 176, 235, 

[236 
Trisopis 147 
tritici 52, 144 
tuberculatus 235 
tyroglyphi 147 
umbellatarum 236 
unifasciatus 23 
veniseta 166 
vernale 234 
vespiforme 236 
virescens 234 
vitripennis 175 
vittithorax 167 
vituli 22 
Volucella 236 
xanthocnema 236 
Xanthogramma 236 
Xylota 176, 236 

Hymenoptera 

Absyrtus 96 
acervorum 95 
Aculeata 5, 6, 94, 95 

**adulterina 39 
alpicola 95 
ambiguus 95 
Amblynotus 175, 176 
Ancistrocerus 6 
Andrena 6 
Andricus 208, 227 

Anoplius 4 
Anthophora 95 
Apanteles 53 
Aphanogmus 145—147 
Aphidiidae 57 
apicalis 146 
arcuatorius 96 
assimilis 5 
atricornis 69, 78 
aurulenta 6, 95 
Biorhyza 91 
bisinuata 6 
Bombus 139, 148 

**brachycercus 239, 240 
Calameuta 142, 143, 239 
capitosus 95 
caviventris 4 
Cephus 142, 143, 222, 

[239, 240 
Ceraphronidae 147 
Ceratina 6 
Cerceris 62 
cetratus 61 
Choetospila 236 
ciliatus 145, 146 
cinctius 5 
circumscriptus 53 
clavicornis 95 
clavipes 5, 94 
clypealis 95 
coarctatus 69, 70, 72, 74, 

[75, 79, 80, 222 
Coelioxys 6, 95 
combinata 6 
communis 95 
confusa 95 
congener 5, 94 
corniculus 5 
coronatus 69, 79, 80, 222 
crabro 165 
crassitarsis 96 
Crossocerus 5, 61, 94, 95 

**cultratus 239 
curvipes 4 
cyanea 6 
Cynipidae 175 
Cynips 91 
Deuteragenia 4 
Dipogon 4, 5 
dohrnii 53 
Dolichovespula 39 
Dolichurus 5 
dusmetiolus 6 
Ectemnius 5, 94 
elegans 236 
elongatulus 94 
elongatus 142, 143 
Epipone 197 
eremita 2 
Eriades 95 
Eumenes 6, 68, 69, 72, 

[74, 78, 79, 222 
Eumenidae 68 
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Euodynerus 6 
eurygnathus 6 
Evagetes 6 
exilis 6 
Fenusa 53 
Figitinae 175 
filiformis 142, 143 
flaviventris 54 
flavoguttata 6 
florisomnis 95 
fulmeki 14 5, 147 
gayi 54 
gemmae 227 
geniculatus 96 
germanica 208 
gracilis 5 
haereticus 4 
Halictus 6, 62 
hircanum 4 
Ichneumonidae 96, 211 
inermis 95 

**infuscatus 239, 240 
intermedia 4 
kiesenwetteri 5 
lapidarius 94 
V. lapponica ( peduncu¬ 

late) 72, 73 
leporina 6 
Leptacis 145 
ligniseca 6 
lituratus 5 
longitarsis 176 
lunulatus 68 
major 6 
Megachile 6, 95 
Melanips 175, 176 
Melecta 95 
Melitta 6 
Microdynerus 6 
microneurus 145 
monilicornis 95 
muraria 196, 197 
Netelia 96 
Neurotoma 54 
niger 5 
nigrinus 239 
nitida 5 
Nomada 6 
Nysson 5 
Odontocolon 112 
Odontomerus 112 
Odynerus 95, 196, 197 
oleae 146 
Omalus 95 
opacus 175 
Oplopus 197 
Osmia 6, 95 
pallida 91 
pallipes (Cephus) 239 
pallipes (Psenulus) 95 
Paniscus 96 
papillarius 6 
Parabatus 96 

Paravespula 208 
Passaloecus 62, 95 
pectinipes 6 
pedunculate 68—70, 72, 

[74—76, 78—80 
Pemphredon 95 
pendule 95 
phthisicus 239 
Phytodietus 96 
pilosellus 6 
pinguicornis 6 
Platygaster 146 
Platygasteridae 146 
podagricus 5, 95 
poluta 6 
polyzonius 96 
pomiformis 68 
Pompilidae 4 
pompiliformis 5 
prasinus 62 
Priocnemis 5 
Proctotrupoidea 146 
Prosopis 6, 95 
psammobius 5 
Psenulus 95 
Pseudovespula 39 
pubescens 5, 95 
punctata 95 
V. punctata (peduncuîa- 

[ta) 74, 77 
punctatus 74 
pygmaeus 239 
quadrifasciata 62 
quadrifasciatus 6 
quercusradicis 208 
Rhopalum 5, 94 
Rhyssa 4 
richteri 54 
rufa 95 
rufescens 6 
rufipes (Bombus) 139 
rufipes (Phytodietus) 

[96 
rugifer 95 
saevissima 54 
saltuum 54 
Sapyga 95 
saxonica 39 
schencki 5, 95 
segmentator 96 
senex 139 
sinuatissimus 95 
Solenopsis 54 
solskyi 95 
Spilomena 95 
spinipes (Odontocolon) 

[112 
spinipes (Vespa) 196, 

[197 
spinulosa 6, 95 
Stigmus 95 
styrius 5 
Symphyta 142, 143 

Synopeas 145, 146 
Tachysphex 5 
terminalis 91 
terrestris 148 
thoracica 6 
tirolensis 5 
Trichogramma 81 
tricincta 6 
f. trilineatus (quer- 

[ceradicis) 208 
trimaculatus 5 
troglodytes 95 
Tryphoninae 96 
turaniformis 72, 78, 80 
uncinata 95 
Vespa 72, 74, 165, 196, 

[197 
Vespidae 39, 165 
Vespoidea 69, 196 
Vespula 39 
violaceus 95 
vulgaris 208 
xanthopus 6 

Lepidoptera 

Abraxas 182 
absinthii 104 
aceraria 64 
Acleris 136, 137 
Adoxophyes 136, 138, 

[139 
Adrasteia 18 
Aegeria 164 
aerugula 104 
agathina 104 
Aglais 25 
agnotana 65—67 
Agonopterix 93 
albuginana 91, 92 
alchymista 105 
alcynipenella 93 
alni 105 
Alsophila 64 
Amathes 104 
Amatidae 162 
Amatis 162 
amphryse 233 
Anaphantis 136 
Anaplectoides 164 
angustior 136 
angustiorana 207 
aniara 136 
Anisotenes 136, 140 
Anthocaris 123 
Antichloris 162, 163 
Anua 220 
Apamea 67, 164 
Apatele 105 
Apeira 105 
aplasta 136 
Aporophyla 104, 164 
applana 93 
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Araschnia 127, 182 
Archips 90, 137 
Argynnis 104 
argyrana 65 
Argyrotaenia 85 
aristolochiae 233 
Asphalia 104 
atalanta 25, 26, 181 
athalia 124—127 
Atrophaneura 231, 233 
aurago 64, 182 
aurata 195 
aurifraga 136 
auroguttella 93, 94 
Autographa 164, 182 
axigera 136, 139 
basalis 136 
Batodes 207 
Bena 164 
betulae 100 
bicoloria 104, 164 
bicuspis 104, 164 
bicycla 137 
bidentata (Gonodontis) 

[165 
bidentata (Ochromolopis) 

[41 
bifasdella 53 
bifida 164 
bisselliella 83 
Brachionycha 164 
brassicae 85 
brumata 64 
Bryotropha 93 
bucephala 67 
Cacoeda 137 
c-album 104 
Callimorpha 164, 165 
Calophasia 104, 164 
Camilla 104 
Caradrina 67 
cardamines 123, 176 
card ui 181 
carmelita 104 
castanea 104 
Catephia 105 
Catocala 162 
Celaena 105 
Celama 104 
centrostricta 137 
Chilodes 105, 164, 182 
Chionothremma 138 
Chloridea 105 
Choristoneurea 24 
Chytolita 164 
Cirrhia 64, 164, 182 
dathrata 165 
davis 164 
Clysiana 138, 140 
coenosa 104 
coffearia 140 
Coleophora 93 
Coleophoridae 93 

Colias 181 
Colobochyla 105, 164 
Comibaena 164 
confusa 105 
conigera 104 
coronata 220 
costana 207 
cribrumalis 164 
crobylota 137 
crocea 181 
Cfyphia 105 
Ctenuchidae 162 
Cucullia 104 
Danaus 222 
daratua 137 
deceptoria 105 
a. demarginata (atha- 

[lia) 126 
Depressaria 93 
dlamina 127 . 
diluta 104 
dispar 120 
dominula 164, 165 
duplex 137 
dzieduszyckii 80 
Eboda 140 
Elachista 53 

**elutalis 24 
emortualis 164 
Enargia 164 
Endromis 104 
Ennomos 165 
Epagoge 140 
Epermeniidae 41 
Eremobia 182 
eriphia 162, 163 
erosaria 165 
erratica 137 
Eudaemoneura 138 
Eupitheda 218 
Eupoecilia 138, 140 
Euspilapteryx 94 
Euzophera 53 
expansa 137 
fagata 64, 164 
fagi 164 
fasduncula 67 
fischerella 93 
fluctuosa 164 
fluxa 105 
formicaeformis 164 
furcula 164 

**gallicolana 91, 92, 94 
gamma 182 
Gastropacha 104 
Gelechia 19, 80, 93 
Gelechiidae 18, 19, 80, 

[93 
glareosa 104, 182 
Goniotorna 137 
Gonodontis 165 
gossypiella 85 
Gracilaria 93 

Gracilariidae 93 
gracilis 164 
Grapholitha 91, 94 
grisea 137 
gymnota 137 
Harpyia 104, 164 
haworthii 105 
helena 230 
Heliophobus 181 
hephaestes 230, 231 
Hepialus 164 
heracliana 93 
herbaecolor 137 
Homona 138, 140 
Horisme 105 
humuli 164 
hyale 181 
hypolites 229, 231 
Hypophrictis 139 
idacella 93 
id jen 137 
ilicis 240 
interjecta 138 
io 25, 26 
ipsilon 182 
Isodemis 138 
Isotenes 136, 137, 139 
istrella 19 
japonica 162, 163 
Jaspidea 105 
juniperata 182 

*Klaussattleria 80, 105 
kuehni 231, 233 
Laelia 104 
Lagoptera 162, 163, 220 
1-album 182 
Lasiocampidae 39 
Lasiommata 26 
lathraea 138 

**lathyrana 91, 94 
latruncula 67 
lecithochra 138 
Leptochroptila 137 
Leucodonta 104, 164 
levana 127, 182 
Limenitis 104 
Lithophane 105, 164, 182 
lubridpeda 67 
ludfiua 125 
luedersiana 65 
lunula 104, 164 
lutea 207 
Lycophotia 104 
Lymantria 120, 164 
Macdunnoughia 105 
machaon 63 
machlopis 137 
Macrothyma 139 
magica 162, 163, 220 
magnanima 138 
maritima (Chilodes) 

[105, 182 
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maritima (Chloridea) 
[105, 164 

megera 26 
Melanalopha 138 
melanoleuca 138 
Melanthia 105 
Melissoblaptes 207 
Melitaea 127 
Mellicta 124, 127 
meticulosa 182 
miniosa 104 
molothina 104 
monacha 164 
montivola 138 
morpheus 67 

**murinana 24 
Mythimna 104, 164, 182 
nemorum 138 
Neocalyptis 138, 139 
neptunus 233 
nigra 104, 164 
Noctuidae 58, 162, 220 
Nycteola 164 
Nycterosea 105 
Nymphalidae 25, 26, 127 
Nymphalis 25, 26 
obscurana 66 
obstipata 105 
obtusa 104 
ocellaris 164, 182 
ochroleuca 182 
Ochromolopis 4l 
oculigera 41 
Odonestis 104 
Odontosia 104 
Oecophoridae 93 
Oligia 67 
Olindia 90, 94 
operculella 93 
Operophtera 64, 164 
Opogona 137 
oporana 90 
orientalpicola 126 
Ornithoptera 231 
ornithopus 105, 164, 

[182 
Orthosia 104 
osseatella 53 
Pachythelia 104 
paleacea 164 
Pammene 62, 66, 67, 91, 

[92, 94 
pangerango 138 
paphia 104 
Papilio 63 
Papilionidae 229 
Parachorista 136, 140 
Paradiarsia 104, 182 
Parasemia 104 
Parides 231, 233 
pastinacella 93 
pavonia 180 
Pectinophora 85 

Pelosia 104 
Peridroma 164, 182 
Peronea 136, 137 
Phalaena 93 
Phalera 67 
Phalonia 139 
Phalonidia 139 
pihasianipenella 93 
phegea 162 
Phlogophora 182 
Photedes 105 
Phthorimea 93 
Phyllodesma 104 
piceana 90 
Pieridae 123 
Pieris 85 
Piliscophora 137 
plantaginis 104 
podana 90 
Poecilocampa 39, 104 
Polygonia 104 
polyphontes 231 
populana 66 
populi 39, 104 
populifolia 104 
prasina 164 
prasinana 164 
Proactenis 137 
probata 18, 80 
procellata 105 
pruinata 182 
pruni 104 
pseudathalia 125 
pseudodictynna 126 
Pseud otelphusa 19 
Pseudoterpna 182 
pustulata 164 
Pyralidae 24, 195, 207 
Pyralis 93 
Pyrausta 195 
Pyrodercis 138 
raptricula 105 
regiana 92 
reliquatrix 138 
resoluta 138 
reticulata 181 
revayana 164 
Rhyacia 104 
rotundata 138 
f. rubrocarens (io) 25 
ruficollis 233 
salicalis 105, 164 
salicis 207 
sanguinolenta 139 
saprophaga 139 

*Sattleria 18, 19, 80 
Saturnia 180 
Saturniidae 180 
Satyridae 26 
saucia 164, 182 
scalella 19 
Schoenotenes 137 

**schumacherana 90, 94 

Sciapteron 164 
scolopacina 164 
Scotia 164, 182 
secalis 67 
semibrunnea 105 
Semiothisa 105, 165 
sicula 104 
signaria 105 
simulans 104 
snellenana 65—67 
sobrina 104 
sphaenophora 139 
sphenophora 139 
Sphingidae 162 
sphinx 164 
Spilosoma 67, 207 
Stathmopoda 137 
Stauropus 164 
Stilpnotia 207 
suessula 126 
sycorax 233 
sylvata 182 
Syndemis 136—140 
syringaria 105 
tabaniformis 164 
talina 139 
Telphusa 18, 80 
telutanda 139 
tenggerensis 138 
terella 93 
tesella 19 
Tethea 164 
tetrachroma 139 
tetrops 139 
Theda 100, 240 
Thera 182 
Theretra 162, 163 
thoracica 139 
Tineola 83 
Tortricidae 24, 65, 90, 

[207 
Tortrix 93, 207 
toxopei 136, 139 
translucida 140 

**trauniana 92, 94 
tremulifolia 104 
Trisateles 164 
Troides 229—231, 233 
tuberculana 104 
turca 164 
Tymbarcha 140 
Udea 24 
Ulodemis 137, 138 
f. unicolor (aurago) 64 
uniformis 140 
urticae 25 
vacciniella 93 
Vanessa 25, 26, 181 
variabilis 140 
variata 182 
velutinana 85 
vernana 65, 66 
versicolora 104 
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vespiformis 164 
vetusta 105, 164 
villosella 104 
vitalbata 105 
wegneri 140 
wetan 140 
xanthomitra l40 
Xylena 105, 164 
Zacorisca 136, 138, 139 
zelleri 207 

Mecoptera 

communis 212 
Panorpa 212 

Neuroptera 

Agulla 115, 117—120 
altaica 115, 117—120 
betulina 211 
Boriomyia 211 
brunni 188 

*burmana 188, 189 
carnea 211 
Chrysopa 211 
crassicornis 185, 187, 

[188 
flava 211 

*fulvostigmata 184, 186, 
[188, 189 

harmandi 177—120 
Hemerobius 211 
Inocellia 184, 186, 188, 

[189 
Inocelliidae 188, 189 

*kaszabi 115, 117—120 
keiseri 188 
longicornis 189 
lutescens 211 
Micromus 211 
mongolica 119 
nitidulus 211 
perla 211 
phyllochroma 211 
V. prasina (ventralis) 

[211 
Raphidia 119 
Raphidiidae 115 
Raphidoidea 184 
ressli 188 
septempunctata 211 
sinensis 188 
sororcula 117—120 
stigma 211 
subnebulosa 211 
variegatus 211 
ventralis 211 

Obonata 

aenea 157 
Aeshna 100, 157 

Aeshnidae 98 
Anax 157 
Anisoptera 158 
caemlescens 183 
Coenagrion 157 
Cord ul ia 157 
Corduliidae 98 
Crocothemis 156, 158, 

[159, 183, 184, 240 
cyanea 157 
cyathigemm 157 
danae 157 
elegans 157 
Enallagma 157 
Epiophlebia 99 
erythraea 156, 158, 159, 

[183, 184, 240 
Erythromma 157 
ferruginea 98 
f onscol ombéi 158 
fusca 157 
Gomphidae 98 
grandis 100, 157 
imperator 157 
Ischnura 157 
Lestes 157 
Libellula 157 
Libellulidae 98, 100, 

[156 
mixta 157 
najas 157 
nymphula 157 
Orthemis 99 
Orthethrum 183 
Perithemis 100 
Petaluridae 98, 99 
Polythoridae 98 
Pseudolestidae 98, 99 
puella 157 
pulchellum 157 
Pyrhosomma 157 
quadrimaculata 157 
servilia 159 
sponsa 157 
striolatum 157 
Sympecma 157 
Sympetrinae 156 
Sympetrum 25, 157, 158, - 

[183 
virens 57 
viridis 157 
vulgatum 157 

Orthoptera 

Carausius 149, 151 
morosus 149, 151 
Phasmidae 149 

Rhynchota 

abietinum 209 
actinodaphnis 9 

Aepophilus 134, 135 
Aepopihilinae 134 
Aiceona 7, 9 
Aleyrodoidea 209 
Amphibicorisae 134 
Amphorophora 57 
Aphididae 7, 57 
Aphis 52, 57, 175 
ascalonicus 209 

*bengalensis 7, 9—11 
bonnairei 134 
caiifornica 200 
Chermesidae 176 
Chiloxanthinae 133—135 
Chiloxanthus 134 
chittendeni 209 
Coccidae 54 
Coccoidea 208 
depressus 55 
deutzifoliae 57 
devoniensis 55 
Dialeurodes 209 
dianthi 54 
dryophila 200 
Dysaphis 175 
Elatobium 209 

^eriobotryae 7, 10, 11, 13 
Eriococcus 55 
Eriopeltis 209 
euphorbiae 209 
fabae 52 
Gossyparia 208 
gossypii 57 
Heteroptera 55, 130 
Homoptera 7 
Hyperomyzus 57, 209, 

[210 

ibarae 57 
japonica 9 
Jassidae 58 
Lachnini 7, 13 
Lachnus 7, 13, 14 
lactucae 57 
Leucaspis 55 
lichtensteini 209 

*Iitseae 7, 9 
Longistigma 13 
Macrosiphum 57, 209 
Maculolachnus 14 
malayana 9 
maivoides 57 
mexicanum 130, 132—135 
Mimeuria 200 
Myzus 200, 209 
Neonasonovia 209, 210 
Nippolachnus 7, 9—11, 

[13, 14 
oleraceae 57 
ornatus 209 
Orsillus 55 
Orthophrys 130, 132— 

[135 
osugii 9 
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Pentacora 130, 133, 134 
persicae 200 
Phenacoccus 55 
pini 55 
piri 10, 11, 14 
plantaginea 175 
pomi 175 
Pterochloroides 14 
pygmaeum 130, 132, 134 
pyri 7, 13, 14 

*Pyrolachnus 7, 13 
Rhizoecus 54 
Rhopalosiphum 57 
Ropalosiphoninus 57 
rosae 57 
rosaeibarae 57 
Saldinae 132, 134 
Saldidae 130, 132, 134 
Salduncula 130 
Schizodryobius 14 
sclerata 13 
siamensis 9 
Sinolachnus 14 
Sitobion 57 
sphacelata 133, 134 
spiraecola 57 

Aves 

Jynx 102 
major 101—103 

Abies 24, 53 
abies 53 
Acer 64, 92 
Achillea 78 
Adianthum 55 
aegilopis 145 
aestivum 227 
Agératum 147 
Agrostis 225 
Aira 53 
alba (Abies) 24 
alba (Populus) 145 
album 110 
alexandrinum 145 
Alnus 53 
alnus 74, 77, 78 
Aloë 55 
alpinum 209, 210 
Anchusa 145 
Angelica 224, 227 
annuus 145 
Apamaceae 233 
Apera 225 
archangelica 224 
Aristolochia 229—331 
Aristolochiaceae 233 
Arrhenatherium 143 
Artemisia 111 

spuria 208 
Stomaphis 13 
Thelaxes 200 
Tuberolachniella 13 
T uberolachnus 13 
ulmiphila 200 

**zirnitsi 209, 210 

Thysanoptera 

Frankliniella 54, 106— 
[108 

Physopus 106 
f. pul la (tabaci) 106— 

[108 
**schultzei 106, 108 

simplex 208 
tabaci 54, 106—108 
Taeniothrips 208 
Thrips 54, 106, 108 

Trichoptera 

affinis 212 
Agrypnia 212 
annulatus 215 

YERTEBRATA 

Parus 101—103 
torquilla 103 

PLANTAE 

arundinacea 143, 225, 
[240 

arvense 77 
Augea 106 
Avena 145, 225 
f. avenae (graminis) 

[145 
Betula 112 
Bidens 147 
bifolia 55 
bipinnata 145 
Bromus 145 
Buddleia 182 
byzantina 145 
Calamagrostis 143, 209, 

[225 
Calluna 55, 77 
campestre 92 
canescens 225 
capensis 106 
Caragana 117, 120 
carthami 145 
Carthamus 145 
Cirsium 77 
Citrus 147 
Coleosporium 145 
communis (Juniperus) 

[182 

auricula 212 
*botosaneanui 214, 215 
Drusus 214, 215 
flavicornis 212 
furva 212 
Grammotalius 212 
hirsutus 212 
incisus 212 
Limnephilidae 214 
Limnephilus 212 
longicornis 212 
marmoratus 212 

*montanus 216, 218 
Mystacides 212 
nigropunctatus 212 
nitidus 212 
ochracea 212 
Oecetis 212 
pagetana 212 
permistus 212 
Pseudopsilopteryx 218 
Psilopteryx 214, 216, 

[218 
Stenophylax 212 
tenel lus 214, 215 
zimmeri 218 

Mammalia 

Apodemus 148 
sylvaticus 148 

communis (Phragmitis) 
[143 

cornuta 209 
coronata 145 
Cotoneaster 74 
cracca 92 
crassifolia 106 
cristatus 225 
Cynara 145 
Cynosurus 225 
Dactylis 145, 225 
Deschampsia 225, 227 
Dianthus 55 
Didelta 106 
Digitaria 145 
Diplodia 146 
Dorycnium 78 
dubia 7, 10, 11 
elatius 143 
elwesii 55 
Elytrigia 143, 225 
epigeios 143, 209, 225 
Epilobium 77, 112 
Epiphyllum 207 
Eragrostis 145 
Eremostachys 145 
Erica 55 
Ericaceae 55 
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Eriobotrya 7, 10—13 
Erisyphe 145 
Euonymus 52 
Euphorbia 145 
Euphrasia 209 
europaeus 52 
faassenii 195 
fatua 225 
Faucaria 55 
Festuca 225 
flexuosa (Aira) 53 
flexuosa (Deschampsia) 

[225, 227 
Frangula 74, 77, 78 
Galanthus 55 
gigantea 56 
glomerata 14 5 
graminis 145 
gymnocladium 106 
Gynura 54 
Flelenium 209 
Helianthemum 110, 112 
helianthi 145 
Helianthus 145 
Heracleum 93 
Hippeastrum 207 
hordei 145 
Hordeum 145 
indicus 53 
Inula 145 
inulae 145 
italicae 145 
ithaburensis 144 
junceum 106 
Juniperus 182 
laciniata 14 5 
Lamium 110 
Lathyrus 112 
Leguminosae 117 
limetta 147 
Limonium 111 
Lisea 7—9 
Lolium 14 5 
lynchii 55 
Malus 225 
maritima 111 
mays 145 
medium 92 
Melampsora 145 
Melampyrum 124 

Mentha 195 
Mesembrianthemum 106 
millefolium 78 
Nasturtium 112 
Nautilocalyx 55 
Nepeta 195 
nigra (Populus) 145 
nigra (Prunus) 200 
nummularium 110, 112 
occidentalis 55 
officinalis 112 
Oidiopsis 145 
Origanum 113 
Papaver 144 
paspalicola 145 
paxianum 106 
pectinata 24 
Pelargonium 55 
petiolata 7, 12, 13 
Petunia 182 
Phalaris 143, 225, 240 
Phleum 225, 239 
phlomidis 145 
Phlox 182 
Phragmidium 145 
Phragmites 143 
Picea 53, 209 
Pinus 24, 53, 55, 226 
Poa 225 
polyantha 7—9 
Populus 145 
pratense (Melampyrum) 

[124 
pratense (Phleum) 225, 

[239 
pratensis (Lathyrus) 112 
pratensis (Poa) 225 
pruni-spinosae 145 
Prunus 145, 200 
Puccinia 145 
Quercus 144, 226 
Ranunculus 155 
razulii 224 
repens 143, 225 
Ribes 209, 210 
Robinia 122 
robur 226 
Rosa 145 
rubra 225 
Rubus 6, 14 5 

rutilans 109, 113 
Salix 39 
sanguinalis 145 
sanguineus 145 
Scilla 55 
scolymus 145 
Setaria 145 
seiariae 145 
Solanum 147 
Sorbus 5, 95 
sorghi 145 
spica-venti 225 
sterilis 145 
suffruticosum 78 
sylvestris (Angelica) 

[224, 227 
sylvestris (Lathyrus) 112 
sylvestris (Pinus) 55, 

[226 
tagala 229—231 
Tamarindus 53 
Tanacetum 78 
taurica 145 
temulentum 145 
tenuis 225 
tetralix 55 
Thottea 233 
Thuja 55, 56 
tinctorius 145 
tomentosum 106 
Tranzschelia 145 
Tricholoma 109, 113 
trifolii 145 
Trifolium 92, 145 
tripartita 147 
Tripteris 106 
Triticum 225, 227 
Umbelliferae 93 
Uromyces 145 
verticillata 145 
Viburnum 94, 95 
Vicia 92 
villosum 147 
Viola 209 
violaceum 145 
viscosa 145 
vulgare (Hordeum) 145 
vulgare (Limonium) 111 
vulgare (Origanum) 113 
Zea 145 
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A new name for the genus Cyrtolabus van der Vecht 

(Hymenoptera, Eumenidae) 

by 

J. VAN DER VECHT 

Some years ago I described a new genus for two Oriental species of small wasps 

which agree in several characters with the genus Labus de Saussure. Unfortunately 

it was overlooked that the name Cyrtolabus, proposed for this genus, had previously 

been applied by Voss (1925 : 262) to a subgenus of Attelabus (Coleoptera). 

It was my intention to correct this error in a future paper on Eumenidae. How¬ 

ever, recently my colleague Dr. A. Giordani Soika (1968) placed the five 

Palaearctic species, hitherto included in Labus, together with some new species, in 

the genus Cyrtolabus, and the genus is thus likely to receive more general attention 

in the near future. 

As further delay of the correction appears now undesirable, I propose to apply 

the new name Cyrtolabulus to the genus Cyrtolabus van der Vecht, 1963 (type 

species Cyrtolabus suavis van der Vecht). 

Literature 
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Verzoek van de Penningmeester 

De Penningmeester verzoekt alle leden dringend hun contributies en abonne¬ 

menten voor 1969 in de maand januari te voldoen, dit ter vermijding van onnodige 

kosten voor de vereniging. Gelden storten op postrekening 188130 ten name van 

Penningmeester Ned. Ent. Ver. te Amsterdam. 

Donnés faunistiques concernant les Hétéroptères aquatiques II, 

Hétéroptères aquatiques d’Evora, Portugal 

par 

N. NIESER 
Laboratoire Zoologique de l’Université de l’État, div. Systématique, Utrecht 

Dans la littérature on trouve (à part des traveaux par A. F. de Seabra) peu de 

détails sur la faune des Hétéroptères aquatiques du Portugal. C’est pourquoi il 

vaudra la peine de publier les résultats de quelques collections faites dans la région 

d’Évora. 

L’auteur remercie M. P. Bagchus (Breda) pour avoir corrigé le manuscrit. 

Durant la période des visites les ruisseaux ne formaient que de petits étangs dont 

l’eau était en partie ou entièrement stagnante. On a étudié les localités suivantes. 

N6720/1. Rio Xarrama, près du pont de la route locale, 4 km au sud d’Évora, 

12.VIII.1967. 

N6720. Une partie du ruisseau à l’ouest du pont. Profondeur maximale: 35 cm. 

Température de l’eau vers 15.00 heurs 23° C. Eau verte de flagellés. Fond de 

sable. Pas de végétation aquatique. 

N6721. Une partie du ruisseau à l’est du pont. Profondeur maximale: 20 cm. 

Temp. de l’eau vers 16.30 h. 23° C. Eau verte. Fond de sable, avec quelques débris 

végétaux. Pas de végétation aquatique. 

N6722. Fontaine au bord sud d’Évora, 12.VIII.1967. Profondeur: 70 cm. 

Temp. de l’eau vers 18.00 h. 19° C. Eau claire, sans végétation. 

N6723/7. Rio Xarrama, le parcours à l’ouest de N6720, 13.VIII.1967. 

N6723. En amont d’un petit barrage. Profondeur maximale: 50 cm. Temp. de 

l’eau vers 10.30 h. 12°; à 12.00 h. 17° et à 12.30 h. 19° C. Eau verte de flagellés. 

Fond de sable, pas de végétation. 

N6724. En aval du barrage. Profondeur maximale: 7 cm. Temp. de l’eau à 

12.00 h. 17° C. Fond de sable avec beaucoup de débris végétaux, pas de végétation 

aquatique. 

N6725. Approfondissement du lit, plus en aval, partiellement ombragé. Inten¬ 

sité du courant 2l/2 m/min. Profondeur maximale: 75 cm. Temp. de l’eau vers 

14.00 h. 19° C. Fond avec cailloux et sable, pas de végétation aquatique. Eau verte. 

N6726. Petit étang, constamment ombragé. Profondeur max.: 25 cm. Temp, 

de l’eau vers 16.00 h. 13,5° C. Fond avec cailloux et sable. Eau claire, pas verte. 
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N2727. Petit étang, fortement ensoleillé. Profondeur max.: 27 cm. Temp, de 

l’eau vers 16.30 h. 23° C Fond de sable avec débris végétaux, pas de végétation 

aquatique. Eau verte de smaragde. 

N6728. Barragem de Graça do Divor, à 7 km au nord d’Évora, 16.YIII.1967. 

Bord sud-ouest. 

N6728a. Profondeur (du zone étudié) 30—35 cm. Temp, de l’eau vers 14.30 

h. 26° C. Végétation très dense de Potamogeton (cf. grammens). Eau tranquille, 

fond de sable. 

N6728b. Profondeur 30—35 cm. Partie du rivage plus exposée au vent, avec 

quelques petits brisants. Temp. vers 15.00 h. 22° C. Végétation aquatique de 

Potamogeton en touffes isolées. Fond de sable. 

N6729. Ribeira de Axambuja. Près de la route nationale N18, 17.VIII.1967. 

Étang, profondeur max.: 40—45 cm, partiellement ombragé. Temp, vers 12.00 h., 

à l’ombre 13°, en plein soleil 20° C. Couverture dense de Lemna gibha L. en trois 

couches. Fond avec beaucoup de débris végétaux. 

N6730. Petit ruisseau près de la route nationale Ni8, à quelques 10 km d’Ëvora, 

en direction de Reguengos, 17.VIII.1967. Profondeur max.: 20 cm. Temp, vers 

15.30 h. 23° C. Quelque peu de Lemna gibba L. et L. minor L. 

N6731. Rio Xarrama, près du pont de la route nationale Ni8, 18.VIII.1967. 

Quelque peu de courant. Profondeur max.: 20 cm. Temp, vers 11.00 h. 14° C. 

Eau verte, plusieurs touffes de Sphaerotilus. 

N6732/3. Ribeira do Quintal Pera Manca, à 7 km au nord d’Évora, 19.VIII. 

1967 (affluent de la Ribeira de Alcâçovas). 

N6732. Étang en plein soleil. Profondeur max.: 20 cm. Temp, de l’eau vers 

12.00 h. 20° C, à 14.00 h. 25° C. Végétation dense de Hydrodyction, à l’exception 

d’un coin. 

N6733. Étang ombragé. Profondeur 5 cm. Temp, vers 13.30 h. 15° C. Pas de 

végétation. 

Sujets examinés 

1. Mesovelia vittigera Horv. —- N6727, 1 $ , macroptère; N6728a, 2 5,6 $ 

aptères. 

2. Hydrometra stagnorum (L.) — N6727, 1 3 ; N6729, 2 $ , 1 $ , brachy- 

ptères. 

3. Microvelia pygmaea (Dufour) — N6723, 1 $ , macr.; N6730, 2 $ , 3 $, 

apt.; 13,2$ macr.; N6731, 1 3 macr.; N6732, 1 3,2$ apt, 1 $ macr.; 

Évora, Hospital da Miséricordia, à la lumière, 1 $ macr. 

4. Gerris najas (De Geer) — N6733, 2 3,2$ apt., 1 $ brach, (cf. Poisson, 

1957, p. 223). Les longueurs des sujets étaient les suivantes: 3 13 et 14 mm, 

$ 15,5—17,5 mm; la couleur correspondait à celle des sujets néerlandais. Il s’agit 

alors de G. n. najas et pas de G. najas einer eus Puton. 

5. Gerris brasili Poisson — N6733, 1 $ macr. Cette espèce qui ressemble à 

G. gibbifer Schum, var. jlaviventris Puton, se distingue chez la femelle par le 

premier segment génital plus large à l’apex et la pilosité des segments génitaux 

plus longue (Fig. 1,2). Cette forme était seulement connue de l’Afrique du Nord 

(Poisson 1940, 1957). 
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Fig. 1: Gerris brasili Poiss. 9. Face ventrale de l’apex de 1’abdomen. Fig. 2: Gerris gibbifer 

Schumm. $ . Face ventrale de l’apex de l’abdomen. Fig. 3: Parast gara transversa gauthïeri 

Pois. $ . Paramère droit. 

6. Gerris thoracicus Schum. — Très abondante dans la région d’Évora; N6720, 

4 $, 3 $ ; N 6721, 1 $ , 2 9 ; N6722, 1 $ ; N6723, 1 $ ; N6724, 3 ? ; 

N 6725, 13 a, 2 $ ; N6726, 1 $ ; N6727, 2 a, 1 $ ; N6730, 1 $, 1 $ ; 

N6731, 14 a, 7 $ ; tous macroptères; N6733, 1 $, submacroptère. 

7. Anisops sardea H.S. — Fort commune dans la région d’Évora; N6720, 10 $ , 

15 $ ; N6722, 1 a, 4 $ ; N6724, 2 $, 1 $ ; N6725, 5 $, 5 9,1 larve; 

N6727, 5 a , 4 $ , 4 lv.; N 6732, 22 $,43 9 , 12 lv.; N6733, 1 $,6 9, 

2 lv. Selon Brooks, 1951 et Poisson, 1957 les yeux seraient bruns. C’est vrai 

pour les sujets morts, mais l’animal vivant a des yeux d’un gris-bleu clair. Chez 

les larves de l’instar V on peut séparer les sexes par la protuberance du vertex déjà 

indiquée chez les larves mâles. 

8. Notonecta maculata maculata F. — N6722, 2 $, 1 9 ; N6725, 1 9 ; 

N6726, 2 9 ; N 6730, 5 $ , 8 9 ; N 6732, 21 $ , 30 9 . 

9. Plea leachi McGreg. et Kirk. — N6728, 133 $ , 118 9 , 5 lv.; N 6731, 2 9 ; 

N6732, 2 $ , 3 9 ; N6733, 1 1 $ , 2 9 . 
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10. Corixa punctata (Uiig.) — N6732, 5 3 , 4 $ . 

11. Corixa affinis Leach — N6720, 1 $ ; N6725, 2 $ ; N6727, 1 $ ; 

N6729, 1 3 ; N6730, 1 $ , 5 $ ; N6732, 2 $ . Cette espèce est souvent indiquée 

comme halophile. Aux Pays-Bas, en Angleterre et en Irlande elle est confinée au 

littoral maritime et on la trouve le plus souvent aux localités saumâtres (Duffels 
1962; Higler 1967; Higler & Duffels 1965; Lansbury 1957; Nieser 1966), 

cependant on La trouvée quelques fois dans des eaux douces dans cette région 

(Higler 1967; Leentvaar & Higler 1962; Massee 1964). Dans la région 

méditerranéenne cette espèce a été trouvée plus souvent dans des eaux douces de 

l’intérieur (Bertrand 1962; Grupce 1961; Lindberg 1948a). A cet égard 

l’ecologie de l’espèce est donc une fonction de sa distribution (pseudohalophile 

selon Lindberg 1948b). 

12. Parasigara transversa gauthieri Poiss. —■ N6730, 6 3 , 19 $ ; N 6732, 2 $ ; 

N 6733, 3 3, 3 $ . Cette forme était seulement connue de l’Afrique du Nord, 

Poisson 1939, 1957. Le paramère droit du mâle (Fig. 3) donne le caractère le 

plus sûr pour identifier la sous-espèce. 

13. Sigara limitata (Fieb.) — N6723, 1 3 ; N6725, 2 $ ; N6728b, 2 $ ; 

N6730, 1 3,3$. 

14. Sigara lateralis (Leach) — N6723, 1 3 ; N6725, 1 3,1 $ ; N6726, 

I 3 ; N6727, 4 3,3 $. 

15. Micronecta meridionalis (Costa) — N 6728b, 2 $ , 10 $ , brach.; N6732, 

II 3 , 10 $ brach., 2 3,3$ macr. La pointe arrière du lobe tergal du mâle est 

moins prononcé que celle donnée par Poisson 1938, 1957 et conforme à la figure 

de Wrôblewski 1958. Le nombre de sujets macroptères dans l’échantillon N6732 

est relativement grand; en général seulement un à deux pour cent d’une population 

consiste en sujets macroptères. 

16. Naucoris maculatus F. — N6728a, 6 3,6 $ ; N6730, 4 3,4 $ ; N6732, 

56 3, 73 $ ; N6733, 4 3,6 $ . La femelle a la sternite 8 incisée, ce qui donne 

un caractère simple pour séparer les sexes et également pour distinguer cette espèce 

de llyocoris cimicoides (L.) dont les femelles n’ont pas la sternite incisée. 

17. Ranatra linearis (L.) — N6732, 1 $. 

18. Nepa cinerea L. — N 6720, 1 $ ; N6723, 1 $ ; N6725, 1 3,1 $ ; 

N6727, 5 3,4 $ ; N6729, 10 3 , 14 $ . Deux sujets de N6729 peuvent être 

considérés comme appartenant à la var. minor Put. 

Conclusion 

La faune des Hétéroptères aquatiques des environs d’Évora semble se composer 

de trois éléments : 1 ) un élément formé d’espèces communes dans une grande partie 

de l’Europe, ca. 50% (les Nos 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18); 2) un élément 

méditerranéen, ca. 33% (les Nos 3, 7, 8, 11, 15, 16) et 3) un élément africain, 

ca. 17% (les Nos 1, 5, 12). 

Deux formes sont citées ici pour la première fois pour le Portugal et également 

pour l’Europe: les Nos 5 et 12. 
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Summary 

Species found in a small collection of water-bugs from Portugal are mentioned. 

The habitats in which they were collected are described concisely. Various short 

notes are given with several of the species, two of which, Gerris hrasili Poiss. et 

Parasigara transversa gauthieri Poiss. are recorded for the first time for Portugal 

and even for Europe. 
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Trekvlinders in 1967 

door 

B. J. LEMPKE 

(Achtentwintigste jaarverslag) 

Januari begon met enkele dagen koud weer, maar was overigens zeer zacht. Aan 

het eind van de maand waren de knoppen van de gele crocussen al te zien en in de 

eerste week van februari stonden de planten in volle bloei. Ook deze maand was 

biezonder zacht en half februari bloeiden alle crocussen in het Amsterdamse Von¬ 

delpark dan ook volop evenals de elzen. Maart had eveneens veel dagen met zacht 

weer, hoewel de maand overigens een typische Hollandse lentemaand was met veel 

buien en harde wind. In de nacht van 12 op 13.III viel in het zuidoosten van Lim¬ 

burg zelfs 15 cm sneeuw! April was niet fraai, over het algemeen nogal koud met 

soms nachtvorst. Mei begon kil, maar het eind van de eerste decade was zeer fraai. 

De tweede helft van de maand begon weer met buiig en vrij guur weer, doch ein¬ 

digde veel beter. Juni was vooral in de eerste helft koel met veel bewolking en 

dagenlang aanhoudende noordenwind. Juli daarentegen was fraai met veel zonne¬ 

schijn. Ook augustus was niet ongunstig, de eerste en vooral de derde decade zeer 

zonnig, de tweede nogal regenachtig. September daarentegen was vooral ten noor¬ 

den van de grote rivieren somber en nogal buiig. Oktober was eveneens vrij somber 

en nat, maar omstreeks de 20ste kregen we een paar dagen met zeer fraai weer, 

waarbij in een deel van het land de temperatuur zelfs boven 20° C kwam. Het was 

de tweede maal in 120 jaar, dat zo laat in het jaar een dergelijke temperatuur 

gemeten werd (de eerste keer in 1937). November was vrij koud en nat. De balans 

van de totale herfst luidde dan ook: de natste in 115 jaar! December ging op 

dezelfde voet voort: veel regen. Tegen het eind van de eerste decade daalde de 

temperatuur tot beneden het vriespunt en viel op verscheidene plaatsen sneeuw. 

In de nacht van 10 op 11 vroor het te Gilze-Rijen 14° ! Twee dagen later viel de 

dooi echter in. In de rest van de maand vroor het af en toe enkele graden, maar 

over het geheel was de temperatuur toch vrij normaal. 

Resumerend: een zeer vroeg, maar later niet al te fraai voorjaar, een mooie zomer 

en een natte herfst. Overigens was de zomer van meteorologisch standpunt bekeken 

eigenlijk normaal, maar vonden wij hem zo fraai, omdat er een serie ongunstige 

aan vooraf gegaan was. De Bilt registreerde maar 12 zomerse dagen, terwijl het 

gemiddelde 19 bedraagt! 

Van de dagvlinders vloog Agi ais urticae heel goed in de eerste helft van sep¬ 

tember. Ook Pieris napi en P. rapae waren goed vertegenwoordigd, maar P. bras- 

sicae was zeer schaars. 

Bruikbare gegevens werden door 130 medewerkers ingezonden. Hieruit kon het 

volgende verslag samengesteld worden. 

1. Iphiclides podalirius L. Van deze zeer zeldzame immigrant zag Leffef 

25 augustus een exemplaar in een tuin te Apeldoorn. Het gelukte hem echter niet 

het dier in handen te krijgen. 

2. Pontia daplidice L. Ook deze fraaie soort wordt de laatste jaren maar zelden 

vermeld. Op 21 juli een exemplaar te Castenraij (Leffef). 
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3. Colias hyale L. Het eerste exemplaar van de voorj aarsgeneratie werd 19 mei 

door Pezie te Albergen gezien. Daarna nog enkele waarnemingen in mei en ver¬ 

schillende in juni, in hoofdzaak in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg, 

maar op 3 juni ook te Rijs in Friesland door Leffef. Een gele lucernevlinder, die 

op 1 juli te Colmont gezien werd, heeft waarschijnlijk ook nog tot de voorjaars¬ 

generatie behoord. 

De eerste vertegenwoordigers van de zomergeneratie werden 19 juli te Broek¬ 

huizen gezien. Vanaf deze datum begint een vrijwel ononderbroken serie waar¬ 

nemingen tot 26 september, toen de twee laatste exemplaren van het seizoen te 

Echt werden genoteerd. Of al deze dieren tot één enkele generatie behoord hebben, 

is zeer de vraag. Vermoedelijk verscheen in de tweede helft van september in het 

zuiden van Limburg een derde generatie. 

Vindplaatsen. Lbg.: Vijlen, Gulpen, Eijs, Wijlre, Ubachsberg, Simpel- 

veld, Heerlen, Ransdaal, Weiterberg, Colmont, Maastricht, Sint Pieter, Sittard, 

Echt, Belfeld, Broekhuizen, Castenraij. N.B.: Groeningen, Vortum, Oss. Z.H.: 

Middelharnis, Stellendam, Staelduin, Rijswijk. N.H.: Weesp. Utr.: Huis ter Heide, 

Driebergen, Soest. Gdl.: Driel, Voorst, Wilp, Apeldoorn. Ov.: Welsum, Albergen. 

Fr.: Rijs. Gr.: Veendam. 

Aantal waargenomen exemplaren: 197, vooral in het zuiden 

van het land een vrij goed jaar voor de soort, iets beter dan in 1966. 

4. Colias crocea Fourcroy. Reeds 30 mei werd een prachtig $ te Nieuwkoop 

gevangen (Blokland). Daarop volgden drie waarnemingen in de eerste week van 

juni te Burghsluis (Boot) en Vortum (Leffef). Dan duurt het tot 19 juli, voor 

de vlinder door een van de medewerkers wordt gezien. Maar daarmee startte een 

serie waarnemingen, die met heel weinig onderbrekingen tot ver in het najaar zou 

doorgaan. Een eerste top werd op 8 augustus met 77 stuks bereikt. Daarna kwam 

een scherpe terugval, die natuurlijk correspondeerde met de regenperiode in de 

tweede decade van de maand. Nauwelijks was deze voorbij, of op 20.VIII werden 

al weer 100 exemplaren geteld, de meeste in Zuid-Limburg. Op 27 augustus be¬ 

droeg het totaal niet minder dan 233, wat de top van het hele seizoen betekende. 

Geleidelijk aan neemt het aantal nu af, hoewel het totaal op 10.IX toch nog 156 

bedroeg, op 27.IX 150, op 10.X zelfs nog 100. Dank zij het zachte herfstweer 

bleef de vlinder nog laat in het seizoen doorvliegen. Zelfs in november werd hij 

nog op 10 verschillende data gezien, het laatst op 29.XI te Echt (R. W. Franken). 

Deze waarnemer merkte op, dat van 22 september tot 23 oktober alle exemplaren 

verse dieren waren, blijkbaar behorend tot een pas uitgekomen nieuwe generatie. 

Daarna begonnen zij er steeds meer afgevlogen uit te zien. 

Vindplaatsen. Lbg.: overal in het zuiden en midden van de provincie 

waargenomen. N.B.: 14 vindplaatsen verspreid door de gehele provincie. ZL: Sint 

Maartensdijk, Oud-Vossemeer, de gehele westelijke helft van Schouwen. Z.H.: 

Goeree en Overflakkee, Hellevoetsluis, Geervliet, Goudswaard, Barendrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Schelluinen, Arkel, Asperen, Maasdijk, Schiedam, Scheve- 

ningen, Papekop. N.H.: Ouderkerk, Diemen, Amsterdam, Kwadijk, Beemster, 

Velsen, Egmond-Binnen, Castricum, Petten, Wieringermeer, Den Helder, Eierland 

(Texel), Weesp, Muiderberg, Naarden. Utr.: Utrecht. Gdl.: Wageningen, Ren- 

kum, Ede, Otterlo, Voorst, Wijchen, Winterswijk, Ruurlo. Ov. : Schalkhaar, Wel- 
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sum, Denekamp, Steenwijk. Fr.: Oudemirdumer Klif, Scherpenzeel, Elsloo, Oos- 

terwolde, Haulerwijk, Terschelling. Met uitzondering van Drente en Groningen 

(waar weinig waarnemers wonen) dus in bijna het gehele land gezien. 

Trek. Op 24 september werd te Sittard een vlinder gezien, die zonder onder¬ 

breking in zuidelijke richting verder vloog, op 28.IX deden twee exemplaren het¬ 

zelfde (Penners). Mogelijk was dit een zwakke terugtocht. 

Totaal aantal waarnemingen: 3083, waarmee 1967 tweede werd 

na het legendarische jaar 1947 met nog ruim 1000 meer. Een voortreffelijk seizoen 

dus voor de oranje lucernevlinder ! 

5. Vanessa atalanta L. Zeer vroege waarnemingen zijn: 7.III een afgevlogen 

exemplaar te Geldrop (Vlug), 17.III te Amsterdam (A. Bos), 23.III te Geleen 

(Vlug), 26.III te Velsen (Derksen). In april werd de vlinder op zes verschil¬ 

lende data gezien te Maastricht, Goes, Velsen, Gothen, Bennekom en in het Am¬ 

sterdamse Bos. In mei werd de atalanta op meer dan de helft van het aantal dagen 

gemeld, natuurlijk in zeer kleine aantallen, hoewel het totaal op 28.V toch al 12 

bedroeg. In juni ging er al nauwelijks meer een dag voorbij, dat de vlinder niet op 

de formulieren voorkwam (op 28.VI een totaal van 21 stuks!). Dank zij de vroege 

immigratie begonnen de hier geboren exemplaren reeds in de eerste week van juli 

te verschijnen. In de loop van deze maand stegen de dagtotalen dan ook geleidelijk 

en reeds op 22.VII kwam de telling voor het eerst boven de 70. Aan het eind van 

de eerste augustus-decade komt de top van de eerste inheemse generatie (173 

stuks). Daarna zakt het aantal weer om na de eerste septemberweek opnieuw te 

stijgen. De top van de volgende generatie viel op 28.IX met 127 stuks. Nog gedu¬ 

rende de twee eerste decaden van oktober bleef de vlinder in redelijk aantal aan¬ 

wezig, maar na 21.X werd hij plotseling veel schaarser. De laatste drie exemplaren 

werden 9 november gezien. Op 28 december trof Van Aartsen een atalanta te 

Valkenisse binnenshuis aan, die dus blijkbaar poogde daar te overwinteren. 

Merken. Pater Munsters merkte te Stein 28 stuks. Slechts twee daarvan 

werden later weer terug gezien, één van 27.VII tot l.VIII zelfs regelmatig. 

Lichtvangst. Op 7 oktober werd een prachtig exemplaar in de val te Stein 

aangetroffen. 

Trek. 16 september vlogen vijf exemplaren aan één stuk door langs de zee¬ 

zijde van de dijk te Herkingen in oostelijke richting (Vroegindeweij) . Op 28.IX 

omstreeks 13 uur werden te Oosterhout vier solitair trekkende exemplaren waar¬ 

genomen, die voortvlogen in een richting tussen zuid en zuidwest (A. J. M. 

Franssen). 8 oktober vloog te Haamstede een atalanta snel in zuidelijke richting 

(Boot). 

Totaal aantal waarnemingen: 6212, veel minder dan in 1966, 

het best te karakteriseren als een middelmatig goed jaar. 

6. Vanessa cardui L. Ook de distelvlinders werden al vroeg in het seizoen op¬ 

gemerkt. 16 april zag P. J. Rooij de eerste op de Jacominaplaat in de Brabantse 

Biesbosch, gevolgd door een tweede op 24 april te Goes (Vlug). In mei werd de 

vlinder vanaf de 15 de tot het einde van de maand op zes verschillende data gemeld, 

bijna steeds in de zuidelijke helft van het land en in zeer klein aantal. Ook in juni 

bleef de import klein. Slechts op 13 verschillende dagen met als hoogste drie stuks 

kon cardui genoteerd worden. In juli werd het aantal iets beter, hoewel ook toen 
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geen enkele dag het tot 10 stuks kon brengen. Op de 17de vond Oord een bijna 

volwassen rups bij Deventer. Dit klopt wel aardig met de eerste melding van een 

vers exemplaar te Middelharnis op 2 6.VIL In augustus vloog de inheemse generatie 

werkelijk goed, maar echt gewoon werd de vlinder nergens. Het maximum viel op 

de 20ste met 30 stuks. In september was de vlinder al weer schaars, hoewel zich 

toch weer een zwakke tweede generatie ontwikkelde, kenbaar aan de zeer verse 

dieren. In oktober werd car dm slechts op drie dagen gemeld: op 1 X te Oss, op 

10.X te Echt en op X5.X de laatste te Haamstede. 

Trek. Op 2 augustus zag Vlug zeven stuks, die in een kwartier in noordwes¬ 

telijke richting voortvlogen. Dezelfde waarnemer zag te Gilze-Rijen op 4.VIII elf 

stuks, die in 20 minuten in noordelijke richting verdwenen. Op 27 september zag 

Leffef te Apeldoorn negen cardm s, die in 12 minuten in gezelschap van 15 stuks 

Vieris rapae naar het zuidwesten vlogen. 

Totaal aantal waarnemingen: 537, een zeer matig jaar dus. 

7. Issoria lathonia L In mei werden drie exemplaren in het binnenland gezien: 

te Almelo (7.V), Maarn (21.V) en Vught (22.V). In juni werd alleen op de 

17de een lathonia te Meerssen gezien. In de tweede helft van juli en in augustus 

werd de vlinder wat meer in het oosten van het land opgemerkt, terwijl in sep¬ 

tember alleen op de 26ste een paar exemplaren te Apeldoorn gezien werden. 

Vindplaatsen. Lbg.: Meerssen, Sittard, Tegelen, Blerick, Sevenum. N.B.: 

Bei gei jk, Oss, Vught, Gilze-Rijen. Utr.: Maarn, Amerongen. GdL: Wij dien, Nij¬ 

megen, Voorst, Apeldoorn. Ov.: Almelo. 

Totaal aantal waarnemingen: 43, bijna het dubbele van 1966, 

maar natuurlijk toch maar een zeer matig aantal. 

(In het duingebied is het niet veel beter. Hier werd de vlinder tamelijk ononder¬ 

broken waargenomen van 25 april tot half juli, daarna veel minder in augustus en 

tenslotte nog een vers exemplaar op 3 oktober op Terschelling (Wilmink). Het 

totaal aantal gemelde exemplaren bedroeg hier ook maar 72). 

3. Lampides boeticus L. Het was wel een biezonder grote verrassing, toen de 

heer A. Diemel mij opbelde en vertelde, dat hij 22 augustus een exemplaar van 

deze Lycaenide te Nijmegen gevangen had. Het tweede exemplaar dus, dat nu uit 

ons land bekend is. 

9. Acherontia atropos L. Ook van deze soort weer een vroege melding: 20 mei 

ving A. G. van Tol de eerste op licht te Wassenaar (Bierlap). Ruim een maand 

later volgde de tweede (25.VI), die op het terrein van een suikerfabriek te Zaan¬ 

dam gevonden was en te Amsterdam in Artis belandde. Eén melding uit juli 

(24.VII), zes uit augustus en negen uit september. Eind augustus en in september 

werden een paar rupsen gevonden, en in september een zestal poppen te Oud Gastel. 

Vindplaatsen. Lbg.: Roermond, Swalmen. N.B.: Duizel, Rosmalen, Oud- 

Gastel, Wouw. ZL: Zierikzee. Z.H.: Sommelsdijk, Ouddorp, Moordrecht, Wasse¬ 

naar. NTL : Amsterdam, Zaandam, Oosthuizen, Hoorn, Bussum. Utr.: Soest, Eist. 

GdL: Apeldoorn, Beemte. Fr.: Elahuizen, Leeuwarden, Marram. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 22 vlinders, 3 

rupsen, 6 poppen. Voor deze soort geen slecht resultaat. 

10. Herse convolvuli L. 30 juni werd het eerste exemplaar te Melissant gevan¬ 

gen. In juli volgden vier stuks op drie vindplaatsen: 2.VII te Almelo, 29.VII twee 
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te Beekbergen, 30.VII te Apeldoorn. In augustus slechts één te Gilze-Rijen. In 

september twee te Middelharnis (23.IX) en Apeldoorn (27.IX). In oktober ten¬ 

slotte de laatste twee op 10.X te Schuddebeurs en 21.X bij de Abdij Sion in Over- 

ijsel. Het jaartotaal bedraagt dus slechts tien stuks, vrijwel even slecht als in 1966. 

Op 12 augustus vond R. Troelstra aan de oever van het meertje de Lij en bij 

Opeinde (Fr.) zes volwassen rupsen op haagwinde (Calystegia sepium), alle bin¬ 

nen een afstand van 10 meter. De winde groeide tussen het riet op een bijna onbe¬ 

gaanbaar drassig terrein. Het is dus heel goed mogelijk, dat er nog meer rupsen 

aanwezig geweest zijn. Vier werden meegenomen, die al na een paar dagen in de 

grond kropen en in de eerste week van oktober de vlinders leverden. De waar¬ 

neming is biezonder interessant, omdat vrijwel steeds de akkerwinde (Convolvulus 

arvensis) als voedselplant wordt opgegeven. 

Op 8, 9 en 10 september werden vijf bijna volwassen rupsen te Everdingen 

gevonden, die 20 en 21.IX de grond in kropen (J. H. Stolk). 

11. Daphnis nerii L. Van deze fraaie en uiterst zeldzame immigrant werd 

5 oktober een exemplaar op de vliegbasis Leeuwarden aangetroffen, dat gelukkig 

in het Natuurhistorisch Museum in de Friese hoofdstad belandde. 

12. Macroglossum stellatarum L. Op 5 juni zag Asselbergs de eerste te Ber¬ 

gen op Zoom. Daarna volgen een zestal exemplaren op even zoveel verschillende 

data in juli. In augustus slechts vier stuks op vier verschillende data. September 

bracht het tot acht stuks op zeven data en tenslotte werd het laatste exemplaar van 

het seizoen op 4 oktober te Middelharnis waargenomen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Maastricht, Stein, Echt. N.B.: Boxmeer, Bergen op 

Zoom. ZL: Haamstede. Z.H.: Middelharnis. Utr. : Zeist, Soest. Gdh: Kootwijk, 

Apeldoorn. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 20, nog minder 

dus dan in 1966 en weer een zeer mager jaar voor de soort. 

13. Spectrum euphorbiae L. Van de wolfsmelkpijlstaart meldde alleen Leffef 

11 half volwassen rupsen, die hij 2 augustus te Voorst vond. 

14. Spectrum livornica Esper. Op 25 september zag dezelfde waarnemer met 

een tussenpoos van 45 minuten telkens een exemplaar op bloeiende Petunia in 

zijn tuin. Daar het niet uitgesloten is, dat het beide keren hetzelfde dier was, 

wordt voor 1967 één exemplaar genoteerd. 

15. Hippotion celerio L. Een zeer fraai exemplaar van dit uiterst zeldzame dier 

werd 26 oktober te Purmerend gevonden. Pas verscheidene dagen later werd het 

in een doosje bij de heer S. de Boer te Oosthuizen in de brievenbus gedeponeerd, 

die het wonder boven wonder nog altijd in uitstekende conditie aantrof. 

16. Lithosis quadra L. Buiten de Veluwe werd de vlinder slechts aangetroffen 

te Zeist (op 10 en 20.VII, samen drie stuks, Vlug), te Oss (op 12.VII) en te 

Leende (vijf stuks op 17.VII). Daar de soort op de Veluwe zonder twijfel thuis 

hoort, komt het me reëler voor alleen de bovengenoemde exemplaren te tellen, 

samen dus 10 stuks. 

Op de Veluwe zelf werd quadra te Apeldoorn en Hoenderlo de laatste twee 

dagen van juli en van 1—25 augustus in niet minder dan 91 exemplaren geteld 

door Leffef. Migratie heeft dus in elk geval weinig te betekenen gehad. 
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17. Scotia ipsilon Hufnagel. Op 28 april zag Vlug het eerste (afgevlogen) 

exemplaar te Goes. In mei werd de vlinder op 12 data sporadisch waargenomen, 

meest slechts één exemplaar per dag, een enkele maal twee stuks. In juni werd 

ipsilon iets minder zeldzaam met o.a. 12 op de derde en 10 op de 26ste, steeds nog 

in afgevlogen exemplaren. In juli werd het dier van vrijwel alle dagen gemeld, 

hoewel de aantallen vrij bescheiden bleven (het hoogste was 30 op de 10de). Op 

die datum werd ook het eerste verse exemplaar waargenomen, hoewel afgevlogen 

vlinders nog tot ver in augustus gemeld werden. Aanvankelijk bleven ook toen nog 

de aantallen zeer matig, maar tegen het eind van de maand kwam de soort vooral 

in het zuiden van Limburg in haast ongekende aantallen en in een verrassend snel 

tempo opzetten. Op 27.VIII telde Van Wisselingh 7 stuks op de stroop te Epen. 

Op 30.VIII was dat al 153, op l.IX schatte hij het aantal op 700, de volgende dag 

zelfs op het dubbele en 3 en 4.IX waren nog een 1000 dieren op de gesmeerde 

bomen present. Op 7 en 8 september was het aantal weer afgezakt tot ongeveer 

250 stuks. Daarna eindigde het verblijf te Epen, zodat van het verdere verloop van 

de aantallen daar ter plaatse niets bekend is. Ook Cox meldde, dat ipsilon in de 

herfst zeer talrijk op smeer te Beifeld aanwezig was. In de rest van het land werden 

nergens zulke aantallen waargenomen en in de noordelijke provincies werd de 

vlinder zelfs nauwelijks gezien. Overigens was september wel de beste maand voor 

de soort. In oktober was ipsilon overal weer schaars, ook in Limburg. Een uitschie¬ 

ter was ll.X met 35 stuks. November leverde nog vier waarnemingen op, 4.XI 

één te Vijlen op smeer (Claassens), 6 en 13.XI drie bij de Abdij Sion (Flint) 

en 14.XI één in de val te Stein (Pater Munsters). 

Voorkomen. De meeste vindplaatsen lagen ten zuiden van de grote rivieren 

en in de provincies Zuid- en Noord-Holland. Een viertal plaatsen in Utrecht, drie 

in Gelderland, twee in Overijsel (Abdij Sion en Dalfsen), één in Drente (Schoon- 

lo) en twee in Friesland (Hemelum en Makkinga). 

Totaal aantal waarnemingen: 10117, waarmee 1967 op één na 

het beste jaar is, dat we voor de soort kennen. 

18. Peridroma saucia Hübner. Reeds op 26 mei werd het eerste exemplaar in de 

val te Hendrik-Ido-Ambacht door Bogaard gevonden. In juni werd de vlinder op 

vijf dagen gemeld, bijna steeds in één exemplaar, waarvan vier te Zeist door Vlug. 

Ook in juli werd saucia op niet meer dan vijf dagen gemeld (van Melissant, Goe- 

dereede, Overveen en Apeldoorn). Augustus werd beter, vooral in de tweede helft, 

hoewel het dagtotaal toch geen enkele maal meer dan vijf bedroeg. Als gewoonlijk 

was september de beste maand (op 18 dagen vermeld) met als ,,top” zeven stuks 

op de 23ste. In oktober nog slechts 11 stuks op zes verschillende dagen en ten¬ 

slotte de laatste drie exemplaren op 4 november op smeer te Vijlen (Claassens) 

en op 8.XI in de val bij de Abdij Sion (Pater Am. Alma). 

Vindplaatsen. Lbg.: Vijlen, Nijswiller, Epen, Simpel veld, Stein, Mont- 

fort, Vlodrop, Beifeld, Tegelen. N.B.: Bergeijk, Hoogerheide. Z.H. : Melissant, 

Goedereede, Hendrik-Ido-Ambacht, Arkel, Meijendel. N.H.: Overveen, Naarder- 

meer. Utr.: Zeist, Doorn. Gdl.: Apeldoorn. Ov.: Abdij Sion. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 123, veel minder 

dan in 1966, maar voor deze soort toch wel een redelijk goed jaar. 
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19. Autographa gamma L. Twee waarnemingen in april: 16.IV de eerste te 

Amsterdam (Stammeshaus) en 22.IV de tweede te Zeist (Vlug). Pas in de twee¬ 

de en derde decade van mei komen dan weer nieuwe meldingen, steeds in zeer 

kleine aantallen, de meeste uit het zuiden van het land en nergens uit het noorden. 

In juni komt de immigratie echter al spoedig beter op dreef en de dagtotalen wor¬ 

den nu ook wat hoger (bijv. 30 op 3.VI, 51 op 17.VI) en ook in het noorden 

wordt de vlinder (hoewel nog weinig) nu af en toe gezien. 

Vooral na de eerste juli-decade beginnen de aantallen duidelijk te stijgen en 

plaatselijk worden nu en dan vrij sterke concentraties waargenomen (21.VII 116 

te Stellendam, de volgende dag 183 te Melissant). Op 2 augustus ontmoette Leffef 

een nog veel sterkere concentratie te Voorst, die hij op een duizendtal individuen 

schatte, zeer waarschijnlijk een aanwijzing voor een deel van een immigratie. Met 

de andere waarnemingen mee kwam het totaal die dag op 1363, het hoogste dat in 

1967 werd geteld. De rest van augustus kan dan ook niet anders dan zeer matig 

genoemd worden. Slechts een enkele dag (20 en 21.VIII) kwam boven de 400. 

Aan het eind van de maand en in de eerste decade van september was de vlinder 

zelfs beslist schaars. Daarna trad weer een verbetering in (hoogste aantal 528 op 

13.IX). Na de eerste decade van oktober kwam het dagtotaal echter geen enkele 

maal meer boven de 100. In de tweede helft van de maand zakte het aantal zeer 

sterk. Toch werd de gamma-uil nog op 11 verschillende dagen in november gezien. 

De slotdatum werd 29.XI, toen Vranken te Echt nog 16 stuks telde. 

Totaal aantal waarnemingen: 19575, wat voor deze vlinder niet 

anders dan een matig seizoen genoemd kan worden. 

20. Macdunnoughia confusa Stephens. Slechts twee waarnemingen: op 24 

augustus een exemplaar te Vlodrop (Cox), op 16 september een tweede te Hen- 

drik-Ido-Ambacht (Bogaard). Beide vlinders waren volkomen gaaf. Na de korte 

bloeiperiode aan het begin van de vijftiger jaren is confusa weer een rariteit bij 

ons geworden. 

21. Catocala fraxini L. Op 12 augustus zat een exemplaar van deze zeldzaam¬ 

heid tegen de muur van het huis van de heer J. Chr. Wedts de Swart te Middel¬ 

burg. De waarneming was al vermeld in de Prov. Zeeuwse Courant van 14.IX.- 

1967. Nadere inlichtingen sloten elke twijfel aan de juistheid van de determinatie 

uit. De eerste waarneming sinds 1962! 

22. Rhodometra sacraria L. Op 26 september trof Pater Munsters een mooi 

gaaf exemplaar aan in de val te Stein. Natuurlijk een heel verschil met de 33 van 

1966, maar dit was dan ook iets heel biezonders voor ons land. 

23. Orthonama obstipata Fabricius. Reeds op 28 mei werd de eerste in de val 

te Stein aangetroffen (Pater Munsters). De tweede volgde op dezelfde plaats op 

4 juni. Op niet minder dan 11 verschillende dagen werd de vlinder van 12 tot 30 

juli gemeld, vijf daarvan weer te Stein, maar ook in Zeeland, Zuid- en Noord- 

Holland. Daaraan sluit een rij van waarnemingen in augustus, toen obstipata op 

15 van de 31 dagen op de formulieren voorkwam. Ook september bleef goed (op 

11 verschillende dagen). Tenslotte nog drie dagen in oktober (10, 12 en I6.X). 

De dagtotalen waren steeds klein (het hoogste drie op 29.VII). 

Vindplaatsen. Lbg.: Stein, Swalmen, Beifeld, Tegelen. ZL: Valkenisse, 
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Zoutelande. Z.H.: Melissant, Goedereede, Hendrik-Ido-Ambacht. N.H.: Bentveld, 

Overveen, Egmond-Binnen, Halfweg, Muiderberg, Naardermeer. Gdh: Neder- 

hemert, Apeldoorn. Ov.: Abdij Sion. 

Totaal aantal waarnemingen: 52, wat voor deze vlinder een 

zeer goed aantal betekent. 

24. Diasemiopsis ramburialis Duponchel. Op 22 juli ving Huisman een 

exemplaar van deze fraaie Pyralide te Melissant. Het is het tweede, dat uit ons land 

bekend is. (Het eerste werd in 1961 gevangen). 

25. Palpita unionalis Hübner. Op 12 oktober trof Pater A. Alma een exemplaar 

van dit opvallende dier aan in de val bij de Abdij Sion. De vlinder is nu reeds in 

acht opeenvolgende jaren bij ons waargenomen. 

26. Nomophila noctuella Denis & Schiffermüller. Twee exemplaren in mei: 

29.V te Melissant (Huisman), 30.V in het Naardermeer (Wolschrijn). Geen 

enkele waarneming in juni! Pas op 13.VII werd noctuella weer te Goedereede 

gevangen en vanaf die datum tot begin augustus volgt dan een goed aaneensluit 

tende rij data met zelfs 17 stuks op 27.VII, doordat Peerdeman op die dag 16 

stuks in de Brabantse Biesbosch telde. Slechts op vijf dagen in augustus gezien. 

September werd weer beter met waarnemingen op 10 verschillende dagen, doch 

steeds in zeer kleine aantallen. Twee meldingen van oktober (2 en 12.X), één in 

november (op 11.XI in de val bij de Abdij Sion) en tenslotte een levend exemplaar 

binnenshuis te Valkenisse op 28 december (Van Aartsen). Mogelijk wijst dit op 

een poging tot overwintering, hoewel het zeer de vraag is, of de vlinder in staat is 

in diapauze te gaan, wat toch een vereiste zou zijn om in ons klimaat veilig de 

winter door te komen. 

Vindplaatsen. N.B.: Valkenswaard, Eindhoven, Brabantse Biesbosch. ZL: 

Valkenisse. Z.H.: Melissant, Goedereede, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Arkel. 

N.H.: Naardermeer. Ov. : Abdij Sion, Dalfsen. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 89. Blijkens de 

in 1958 aangevangen waarnemingen voor deze soort is hij wel elk jaar bij ons aan 

te treffen, maar de aantallen wisselen zeer sterk, 

27. Udea ferrugalis Hübner. De vlinder is alleen in klein aantal in de nazomer 

en herfst gezien. De vroegste waarneming dateert van 14 augustus (Goedereede, 

Vroegindeweij). In dezelfde maand volgden vijf exemplaren op vier dagen te 

Melissant (Huisman). In september werd ferrugalis op de 12de te Hendrik-Ido- 

Ambacht en Muiderberg gevangen en de 16de in het Naardermeer. In oktober 

volgden samen nog drie stuks op de 8ste en 12de in de val bij de Abdij Sion, waar¬ 

mee het seizoen voor deze soort ten einde was. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 12 tegen meer 

dan 6000 in 1966! 

28. Plutella megapterella L. (maculipennis Curtis). De twee eerste exemplaren 

zaten 11 mei in de val te Goedereede. Daarna volgden nog meldingen op zeven 

verschillende dagen in deze maand, steeds in het zuiden en in de regel in zeer 

kleine aantallen (maar op Goeree 20 op de 18de en 26 op de 19de). In juni waar¬ 

genomen op 13 verschillende dagen tot in Dalfsen toe. In juli en augustus was het 

vlindertje vrijwel alle dagen aan te treffen en werd op enkele plaatsen soms heel 
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plotseling in groot aantal gezien om daarna weer sterk terug te lopen, wat wel dui¬ 

delijk op migratie wijst. Op 12.VII vond Huisman in de val te Melissant 35 stuks, 

maar de volgende dag niet minder dan 857 en daarna nooit meer boven de 100. 

Te Hendrik-Ido-Ambacht zaten op 12 augustus honderden op een ligusterhaag, de 

volgende dag nog maar enkele en daarna werd het dier niet meer gezien tot op 

27. VIII weer twee stuks in de val zaten (Bogaard). 

In september werd megapterella maar op vier dagen in het zuidwesten gezien, 

terwijl in oktober alleen één op de 10de te Eindhoven werd gemeld (van der 

Wolf). 

Vindplaatsen. N.B.: Eindhoven, Westelbeers, Brabantse Biesbosch. Zl.: 

Ritthem. Z.H.: Melissant, Sommelsdijk, Goedereede, Hendrik-Ido-Ambacht, Arkel. 

Ov.: Dalfsen. 

Totaal aantal waarnemingen: 2494. 

Waarnemingen van enkele niet trekkende soorten, die echter wel elk jaar ge¬ 

registreerd worden, zijn de volgende: 

Mythimna 1. album L. De vlinder werd zonder duidelijke onderbreking van 

25 juni tot en met 22 oktober waargenomen, voor het allergrootste deel in het zui¬ 

den van het land, maar ook op een paar plaatsen meer in het centrum. De eerste 

generatie heeft in elk geval nog tot begin augustus gevlogen, want 4.VIII zag 

Vlug nog een af gevlogen dier te Gilze-Rijen. De aantallen van deze generatie 

waren klein (maximum vier op 5.VII !). De tweede echter was in het zuiden veel 

gewoner (maximum 30 op 26.IX). Vooral in midden-Limburg was /. album soms 

zeer gewoon. In deze periode vallen ook vangsten te Arkel en Wageningen. In 

oktober zakte het aantal natuurlijk af (toch nog 14 op de 7de), tot op 22.X de 

laatste te Simpelveld werd gevangen (Langohr). 

Vindplaatsen. Lbg.: Simpelveld, Epen, Bocholtz, Gulpen, Sittard, Stein, 

Montfort, Swalmen, Beifeld, Tegelen. N.B.: Bergeijk, Gilze-Rijen. Z.H.: Arkel. 

Gdh: Wageningen. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 455, het hoogste 

aantal, dat ooit voor deze soort genoteerd is ! 

Xylena exsoleta L. Op 26 september een vers exemplaar te Beifeld (Cox), 

28. X één te Hoog-Soeren en 29.X de derde te Uchelen (Leffef). 

Hoplodrina ambigua Denis & Schiffermüller. Uitsluitend in de zuidelijke helft 

van het land gezien. De eerste exemplaren op 29 en 30 mei te Stein. Eveneens 

slechts twee stuks in juni, de derde te Goedereede en de 7de te Stein. Daarna wordt 

de vlinder pas weer op 1 juli gemeld (weer één te Goedereede) gevolgd door 

zeven andere data verspreid over de hele maand. In augustus slechts op zes dagen 

en in de eerste helft van september op vijf. Tenslotte nog één exemplaar op 8 okto¬ 

ber te Stein. 

Vindplaatsen. Lbg.: Stein, Griendsveen, Tegelen, Broekhuizen. N.B.: 

Brabantse Biesbosch. ZL: Haamstede. Z.H.: Melissant, Goedereede. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 52, bijna het dub¬ 

bele van 1966, maar niet te vergelijken met de bloeiperiode van I960—1962. 

Tortrix viridana L. Ook in 1967 werd de eikebladroller weer op diverse plaat¬ 

sen ver buiten zijn normale biotoop waargenomen en wel te Melissant, Sliedrecht, 
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Rotterdam en Arkel, in de periode van 24.VI-13.VII. Meestal waren de aantallen 

niet groot, maar er zijn een paar opvallende uitzonderingen. Op 24.VI telde Huis¬ 

man in zijn val te Melissant (waar ver in de omtrek elk spoor van eik ontbreekt) 

48 stuks, meest verse wijfjes. Daarna werden vrij geregeld kleine aantallen waar¬ 

genomen. Te Arkel werden op 7 juli 50 stuks aangetroffen (Zwakhals). In totaal 

werden van de vier genoemde plaatsen 139 stuks gemeld. De twee data blijken 

samen te vallen met sterke schommelingen in gebieden, waar de vlinder meer te 

verwachten is. Flint noteerde de aantallen in de val bij de Abdij Sion in Overijsel. 

Op 24.VI bedroeg dat 340, op 26.VI 460, op 7.VII 660. Deze drie data springen 

heel duidelijk boven alle andere daar ter plaatse uit. 

Conclusie. Een jaar met opvallende zeldzaamheden, overigens voor ver¬ 

schillende soorten ongunstig, maar voor andere juist heel goed. Kortom, een inte¬ 

ressant seizoen. 

Summary 

The report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1967 mentions the 

following particulars: 

1. Iphiclides podalirius L. One specimen in August. 

2. Pontia daplidice L. One in July. 

3. Colias hyale L. Several specimens of the first generation, a rather good sum¬ 

mer and autumn generation, principally in the south of the country. Total number 

197, rather good. 

4. Colias crocea Fourcroy. One in May and three in the first week of June. A 

very good summer and autumn generation. Dispersed over a great part of the 

country, but especially good in the south. Total number 3083, the best season but 

one! 

5. Vanessa atalanta L. Four already in March, on six days in April. A rather 

limited immigration in May and June. Summer and autumn generations not in 

great numbers, but observed as late as November 9. Total number 6212, which 

must be characterized as mediocre. 

6. Vanessa cardui L. Two in April, a few in the second half of May. Only 

limited immigration in June and July. Summer generation (developed in the 

Netherlands) not strong and autumn generation decidedly weak. Total number 

537, very mediocre. 

7. Issoria lathonia L. A few in May, one in June, a little better during the sum¬ 

mer months. Total number only 43. 

8. Lampides boeticus L. One on August 22, the second specimen ever observed 

in the Netherlands. 

9. Acherontia atropos L. One already in May, but as usual most in August and 

September. Total number 22, a good result for this species. 

10. Herse convolvuli L. A bad season: only 10 specimens! 

11. Daphnis nerii L. One specimen of this rarity in Friesland in October. 

12. Macroglos sum stellatarum L. Not more than 20, a very disappointing num¬ 

ber. 
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13. Spectrum euphorbiae L. 11 caterpillars in one locality in the province of 

Gelderland. 

14. Spectrum livornica Esper. One specimen on September 25. 

15. Hippotion celerio L. A very fine specimen in the last week of October. 

16. Lithosis quadra L. Only a few specimens outside the normal biotope. 

17. Scotia ip s il on Hufnagel. One in April, rare in May, better in June and July. 

In August at first mediocre, but at the end of the month and in the beginning of 

September a sudden outburst in the Netherlands province of Limburg, where great 

numbers appeared on the treacle. Observed till the end of the first half of Novem¬ 

ber. Total number 10117, a very good season. 

18. Peridroma saucia Hübner. One in May, a few in June and July, better in 

August, most in September, but observed till well in November. Total number 123, 

rather good. 

19. Auto grap ha gamma L. Two in April, weak in May. The whole summer and 

autumn practically nowhere in striking numbers, so that the total number was only 

19575. 

20. Macdunnoughia confusa Stephens. Two specimens, one in August and one 

in September. 

21. Catocala fraxini L. One specimen of this rarity on August 12. The first 

observation since 1964. 

22. Rhodometra sacraria L. One specimen in September. 

23. Orthonama obstipata Fabricius. A good season for this species, especially in 

August and September. Total number 52. 

24. Diasemiopsis ramburialis Duponchel. One in July, the second specimen for 

the Netherlands. 

25. Palpita unionalis Hübner. One in the province of Overijsel on October 12. 

26. Nomophila noctuella Denis & Schiffermüller. Two in May. None in June! 

A few in the second half of July and in August. In September on 10 different 

days. Two in October, one in November and a living one on December 28 inside 

a house. Total number only 89. 

27. Udea ferrugalis Hübner. Only in late summer and autumn and in very small 

numbers: 12 specimens in all! 

28. Plutella megapterella L. (maculipennis Curtis). Rather regularly during the 

whole summer and autumn with a few sudden and very short outbursts, possible 

indications of migrations. Total number: 2494. 

Observations on a few non-migrating species: 

Mythimna l. album L. Very good in the south of the country. The total of 455 

is the highest ever observed. 

Xylena exsol et a L. Only three specimens. 

Hoplodrina ambigu a Denis & Schiffermüller. Only 52 specimens observed and 

only in the southern part of the country. 

Tortrix viridana L. Several observations of specimens far from their natural 

biotopes. 

On the whole a very interesting season with several great rarities for the Nether¬ 

lands fauna. 

Amsterdam 10, Oude IJselstraat 12 III. 
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A new Danaus species from Cental-Celebes 

by 
E. J. NIEUWENHUIS 

Some time ago the Natuurhistorisch Museum at Rotterdam received a small 

collection of Rhopalocera from Celebes in which I found two male specimens of 

Foto: A. W. Janssen 

Danaus toxopei, nov. spec., male, holotype, upperside (above) und underside (below). 
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a Damus species, which was unknown to me. It is a very remarkable Danaus, 

belonging to the melaneus group (subgenus Chittira Moore). Already two species 

of this group are known in Celebes, viz. D. albatus Zink, and D. menadensis 

Moore. The upperside of the new species resembles a darkened menadensis, 

whereas the underside suggests D. albatus sulewattan Frhst., the subspecies of 

albatus flying in the same territory, with this difference, that the white underside 

markings of sulewattan have a yellow colour. 

The forewing (length 44 mm) has blackish brown upperside with greenish 

ochreous spots and stripes which have the same distribution as in menadensis. 

Only the subapical band is composed of smaller stripes and the marginal spots are 

lacking on both wings. The whole pattern is more greenish than in menadensis 

where the colour is straw-yellow. The forewings are darkened at the base. The 

underside looks like that of albatus sulewattan Frhst., but is of a light greenish- 

yellow colour. Especially the cell of the hindwing, which is entirely yellow, is 

striking. I refer to the two photographs accompanying this paper. 

In the moutains of Mindanao another member of the melaneus group, Danaus 

dannatti occurs, described by Talbot in Tke Entomologist 69 : 112, pi. 3, 1936, 

which has the underside of the wings somewhat resembling the new species, but 

the upperside with the base and disc of ail wings is dark chestnut, giving a quite 

different impression. 

Both specimens were captured near Pulu Pulu, a place situated 30 km N.W. 

of Rantepao, also on the nothern slopes of the Latimodjong mountains. The sur¬ 

roundings of Pulu Pulu, situated at an altitude of 1700 m, are quite inhospitable. 

I name this species Danaus toxopei after my late friend Prof. Dr. L. J. Toxo- 

PEUS, who contributed so much to our knowledge of the Indonesian Lepidoptera. 

Holotype: $ , Pulu Pulu (Central Celebes), 16 May 1966, in the Natuurhisto¬ 

risch Museum at Rottterdam. 

A second male specimen — a paratype — from the same locality, captured on 

the 11th May 1966, is in the same museum. 

I have to thank Mr. T. G. Howarth, British Museum (Natural History), and 

Dr. W. Forster, Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, München, who 

consulted their collections in my behalf, and Mr. J. N. Jumalon, San Carlos 

University, Cebu city, for the loan of a specimen of Danaus danatti Talb. 

Rotterdam, Bentincklaan 37a. 

Book Review. The last months have been marked by the appearance of a series of out¬ 

standing works on the Microlepidoptera. This profusion shows a revival of considerable 

interest in the systematics of this usually rather neglected group of insects. The following 

reviews have been inadvertently delayed. 

Jósef Razowski. — World Fauna of the Tortricini (Lepidoptera, Tortricidae). — 

Zaklad Zoologii System. Krakow, Polsk. Ak. Nauk, 1966, pp. 1—576, pi. I—XLI. — This 

is an elaborate and exhaustive revision of all the known forms of the world fauna belonging 

to the tribe, with complete redescriptions of all the genera and species and with text figures 

by the author of neuration and heads of all genera and of the genitalia of the two sexes (if 

known) of all the species concerned. 41 plates are made after photographs of type specimens, 

etc. 
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A tremendous piece of work, by its completeness being a standard for imitation. One only 

can wish that such monographs could appear more often. An exhaustive revision of the entire 

world fauna of a not too large and well limited group is without doubt the most gratifying 

and satisfactory form of taxonomic publication. The excellent text figures present all the 

necessary particulars. Only the plates after photographs are poorly reproduced owing to the 

cheap quality of (apparently xylose containing) paper. There is a key to the genera, but keys 

to species have been omitted, which is understandable, considering the notorious specific 

variability in certain genera, as e.g. Acleris. A most important and welcome contribution to 

the literature on Lepidoptera! 

Macrolepidoptera Palaearctica, herausgegeben von Dr. H. G. Amsel (Karlsruhe), 

Dr. E. Gregor (Brno) und H. Reisser (Wien). 2. Band. Ethmiidae, von Dr. Klaus Sattler 

(London), text part pp. I—XVI, 1—185 and part of plates 1—106, with figs. 1—70 and 

explanations on opposite (even) pages. 

The second part of this magnificent monographic series does not differ much from the first 

(cf. Ent. Ber. 26 : 37—39, 1966). The bound and excellently printed parts start with an 

extensive introduction of the editors, further a preface and a general part, divided in the fol¬ 

lowing paragraphs: taxonomy of head, thorax, wing and abdomen, male and female genitalia, 

early stages and bionomics, food plants (7 pp.), systematic position, method of mounting of 

the genitalia, a summary of the classification, and a systematic list of the genera, species and 

subspecies. 

A systematic part follows with the description of the genus Ethmia Hübner and keys to the 

species using colouring, $ , and $ genitalia, followed by a list of species groups. 

After this follow descriptions of each group with its species, divided under the following 

headings: literature (briefly), type locality, diagnostics, genitalia $, $, early stages and 

bionomics, distribution and remarks. 

Then follows a list of literature, and indices: of names of authors, of localities, and of 

names. 

The part of the illustrations contains nine magnificent colour plates of all the species with 

an extensive explanation on the opposite page. Again in this volume numerals on plates are 

omitted for aesthetic reasons, but the explanations face the individual figures in such a way 

that confusion is not possible. Plates 10—106 are in black and white and depict all possible 

structures, especially those of the $ and 9 genitalia. 

An excellent piece of work of which both the author and the editors may be proud. The 

price, alas, is very high, over 160 D.F1. for subscribers. 

I. Câpuse, 1968. — Fauna Republicii Socialiste România. Insecta. Vol. XI, fase. 9- 

Farn. Tineidae, pp. 1—462. 

This also is an extensive monograph, neatly edited in a bound volume, containing 

redescriptions of every Rumanian species of the family, richly illustrated with 251 text 

figures and 6 black and white plates after photographs. Structure of wings, head, legs and 

genitalia, larval chaetotaxy, phylogeny, economic importance and control measures are given. 

This is another outstanding monograph and is excellently executed. The only great draw¬ 

back is that the text is in Rumanian and therefore less accessible to specialists elsewhere in 

the world. — A. D. 

Te koop aangeboden. Tegen elk aannemelijk bod: Ter Haar-Keer, Onze Vlinders, 3de 

druk, en E. B. Ford, Butterflies (368 pag., 48 gekleurde en 24 zwart-wit platen). Na een 

week geen antwoord, dan verkocht. 

E. Agsteribbe, Galileiplantsoen 13 huis, Amsterdam-O. 
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Neotypus für Phalaena orbona Hufnagel (Lep.) 

von 

B. J. LEMPKE 

Im Dezember 1964 beschrieb ich eine neue Unterart von Noctua orbona Huf¬ 
nagel aus Spanien und verglich diese mit der Nominatform aus der Umgebung 

von Berlin, von der ich auch ein Exemplar abbilden konnte. Leider versäumte ich 

damals dieses Exemplar als Neotypus zu bezeichnen und damit die wiederholt 

auftauchende Frage welche Art mit Hufnagels ziemlich dürftige Beschreibung 

gemeint sei, endgültig zu entscheiden. Eine Nachfrage von Dr. H. J. Hannemann 
erinnerte mich wieder daran. 

Ich glaube nicht, daß nach Boursins und Warneckes ausführliche Darlegun¬ 

gen noch viel Zweifel über die Artzugehörigkeit der orbona bestehen wird, aber 

es ist immerhin nützlich die Art endgültig festzulegen. Ich bezeichne somit als 

Neotypus von Phalaena orbona Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 : 304, das $ , das 

abgebildet wurde in Ent. Ber. 24 : 262, fig. 1. Fundort: Berlin-Finkenkrug, 

i9.VI.i9i9, ex coll. W. Kühne in coli. Zoologisches Museum der Humboldt 

Universität, Berlin. 
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Macrolepidoptera in 1967 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

De vangst van Macrolepidoptera was in 1967, evenals in de voorafgaande jaren, 

zeer slecht. In totaal werden dat jaar 365 soorten gezien (maximum 481 in 1954, 

minimum 358 in 1965). Vooral in het voorjaar en in het najaar was de vangst 

buitengewoon slecht. Alleen de maand juli was goed. De vraag doet zich voor, of 

de achteruitgang in het jaarlijkse aantal soorten alleen een gevolg is van de slechte 

klimatologische omstandigheden gedurende de zomer, of dat er ook andere oor¬ 

zaken zijn, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en mijn 

verhuizing van Aerdenhout naar Bergeijk, twee totaal verschillende biotopen. Het 

lijkt me gewenst hiernaar eens een onderzoek in te stellen. In de jaren 1946—1955 

was het gemiddelde door mij waargenomen aantal soorten 450, terwijl dit in de 

laatste zes jaren slechts 397 bedroeg. 

De belangrijkste vangsten in 1967 waren: 

Ac tin o ti a polyodon L., op 2 5. VIII op smeer te Epen. 

Min o a murinata Scopoli, op 26.VII op licht te Bergeijk. 

Apocheimd hispiddrid Denis & Schiffermüller, op 8.III eveneens op licht te 

Bergeijk. 

Wat Actinotid polyodon betreft, deze ving ik vroeger in aantal te Wassenaar, 

Aerdenhout en Epen. Na I960 had ik de vlinder niet meer gezien. 

Enkele afwijkende exemplaren: 

Mdmestrd brdssicde L., f. unicolor Tutt. Van deze donkere vorm ving ik twee 

stuks op licht te Bergeijk op 6 en 8.VIII. 

Gonodontis bidentdtd Clerck. Een exemplaar met bruin middenveld van de voor¬ 

vleugels, dat door zwarte lijnen begrensd wordt. Ook de dwarslijn op de achter¬ 

vleugels is zwaarder en donkerder dan normaal. 

Enkele afwijkende data: 

Pseudoterpnd pruindtd L. Nog op 29 september kwam een exemplaar op de lamp 

te Bergeijk. In Cat. Ned. Macrolep. Supplement 14 : (948), 1967, vermeldt 

Lempke enkele septembervangsten en schrijft, dat in gunstige jaren zeer waar¬ 

schijnlijk een kleine tweede generatie voorkomt. Mijn late vangst maakt de waar¬ 

schijnlijkheid wel tot zekerheid. 

Idded dversdtd L. Te Bergeijk een exemplaar op 7.X. Lempke schrijft (l.c: 

(997)), dat soms een kleine derde generatie kan voorkomen. Ook dit exemplaar 

moet daartoe behoord hebben. 

Summary 

Remarks on Macrolepidoptera caught in the Netherlands in 1967. Some more 

or less rare species are mentioned, some interesting forms, and late dates for 

Pseudoterpnd pruindtd and Idded dversdtd. 

Bergeijk, Bremdreef 2. 
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Problemen bij het vangen met menglichtlampen 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

In Ent. Ber. 27 : 81—82, 1967, komt een artikel van Lempke voor over boven¬ 

staand onderwerp naar aanleiding van een publicatie van Bachmann over de 

vangst van nachtvlinders op menglichtlampen in 1964 in Zwitserland. Op grond 

van zijn waarnemingen kwam Bachmann tot de volgende conclusies: 

1. De temperatuur is zeer belangrijk: hoe hoger deze is, des te meer dieren 

komen op het licht af. 

2. De maan heeft weinig invloed op de vangst. 

3. Het eerste uur na het donker worden is het beste. 

Ik zou over deze drie punten het volgende willen opmerken: 

1. Dat de temperatuur gedurende de vangperiode zeer belangrijk is, was mij uit 

mijn ervaringen gedurende ongeveer 20 jaar, dat ik met menglichtlampen vang, 

wel bekend. Ten einde dit met cijfers aan te tonen, geef ik hierbij een tabel van de 

resultaten, die ik verkreeg in de maanden juli, augustus en september 1967, waarbij 

aantekening is gehouden van de temperatuur bij begin en einde van de vang¬ 

periode, de maanstand, de windkracht en de bewolking. De vochtigheidsgraad heb 

ik bij gebrek aan een hygrometer niet opgenomen, hoewel ik van mening ben, dat 

ook deze een rol kan spelen. 

Tabel 1. Overzicht van de vangresultaten in juli, augustus en september 1967. 

datum aant. soorten temp. maan wind bewolking 

l.VII 56 20—19 geen p ged. bewolkt 

2 37 19—17 geen p bewolkt, regenachtig 

3 10 17—16 geen p idem 

4 5 15—13 geen p idem 

5 35 16—15 geen stil ged. bewolkt 

6 72 20—19 geen stil idem 

7 82 19—16 geen ? bewolkt 

10 51 17—16 geen p idem 
11 84 21—17 geen stil helder 
12 91 24—21 geen stil idem 

13 97 29—24 geen stil ged. bewolkt 
14 71 20—18 geen stil bewolkt 
15 27 19—14 1ste kwart. stil idem 
16 63 19—16 stil licht bewolkt 
17 70 21—17 stil ged. bewolkt 
18 83 24—20 % maan stil zwaar bewolkt 

19 7 (onweer) 18—17 stil zw. bewolkt, na regen 
20 26 16—15 bijna vol stil helder 
21 44 19—17 stil zwaar bewolkt 
22 29 15—14 na 23 uur helder zwak zwaar bewolkt 
23 39 17—15 na 23.30 u. helder zwak licht bewolkt 
24 35 17—15 na 24 uur helder zwak licht bewolkt 
25 42 17,5—17 geen zwak licht bewolkt 
26 36 21—18 geen zwak licht bewolkt 
27 53 20—18,5 geen zwak helder 
28 35 20—18 geen zwak zw. bewolkt, na regen 
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datum aant. soorten temp. maan wind bewolking 

29 39 18—17 geen stil licht bewolkt 
30 65 20,5—19 geen stil helder 

31 81 24—21 geen stil zwaar bewolkt 
l.VIII 44 19—20 geen zwak onweer en regen 
2 25 21—19 geen stil helder 

3 22 16—13 geen stil ged. bewolkt 
5 1 12—11 geen stil helder 
6 29 14,5—13 geen stil p 

7 35 17—15 geen stil p 

8 37 20—18 geen stil licht bewolkt 

9 43 20—18 geen stil bewolkt 
10 30 16—11,5 geen stil ged. bew., later regen 
11 28 17—16 geen stil ged. bewolkt 
12 33 18—16 geen stil ged. bewolkt 

13 18 14,5—14 geen stil bewolkt 
15 16 18,5—18 geen p buiig 

17 30 19—18 bijna vol stil ged. bewolkt 

18 42 17,5—16 stil zwaar bewolkt 

20 14 13,5—13 vol zwak helder 

21 21 16,5—15 af en toe stil ged. bewolkt 

22 29 18,5—16,5 na 22 uur zwak helder 

23 36 20,5—20 na 22.30 uur stil ged. bewolkt 

24 34 20—18 na 22.30 uur zwak ged. bewolkt 

3.IX 13 koel geen zwak regenachtig 

4 7 koel geen zwak regenachtig 

7 12 vrij zoel geen zwak ged. bewolkt 

9 12 11—10 geen stil ged. bewolkt 

10 15 12,5—10,5 geen stil mistig 

11 9 11—10 geen stil helder 

12 15 15—14 geen stil ged. bewolkt 

13 15 14,5—14,5 1ste kwart. zwak helder 
14 7 16—15 stil regen 

16 16 12 geen stil zwaar bewolkt 

17 9 12,5—12 bijna vol stil helder 
18 5 13—12 vol stil helder 

19 7 13—12 na 22 uur p later helder 
20 3 12—11 helder stil helder 
22 10 14,5—13,5 geen stil helder 
24 6 18—17 geen stil helder 
25 15 21—19 geen stil helder 
27 14 16—14 geen stil ged. bewolkt 
28 11 18—17 geen stil ged. bewolkt 
29 11 19,5—18,5 geen stil bewolkt 
30 10 14—13 geen zwak ged. bewolkt 

Ten einde een indruk te krijgen van de invloed van de temperatuur heb ik een 

overzicht samengesteld van het gemiddeld aantal soorten per avond van de beste 

avonden met een overzicht van de gemiddelde temperatuur, telkens over een 

periode van een maand. De maanden april, mei en oktober heb ik buiten beschou¬ 

wing gelaten, omdat toen het aantal soorten vrij gering was, waardoor de kans op 

fouten in de uitkomst te groot wordt. Hetzelfde is geschiedt voor de vijf slechtste 

avonden per maand (zie tabel 2 en 3). 
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Tabel 2. Overzicht van de aantallen soorten op de vijf beste avonden per maand in 1967. 

maand 5 beste avonden 

juni gemiddeld 35 

juli „ 88 
augustus 40 
september „ 15 

gem. temperatuur 

16,5° C 

21,3° C 

18,9° C 
14,5° C 

gem. aantal soorten voor 

alle avonden 

28 

51 
28 
11 

Tabel 3. Overzicht van de aantallen soorten op de vijf slechtste avonden per maand in 1967. 

maand 5 slechtste avonden 

juni gemiddeld 7 

juli 16 
augustus „ 13 
september „ 7 

gem. temp. 

14,2° C 

15,8° C 
14,1° C 

13,9° C 

gem. temp. voor alle 

avonden 

15,5° C 

19,1° C 
14,1° C 

14,4° C 

Zoals uit de twee tabellen blijkt, was op bijna alle avonden de temperatuur 

gedurende de vijf beste avonden belangrijk hoger dan gedurende de vijf slechtste. 

Er kan dan ook geen twijfel aan bestaan, dat de temperatuur gedurende de vang- 

periode van grote invloed is op de vangst. Op dit punt stemmen de ervaringen 

van Bachmann geheel met de mijne overeen. 

2. De maanstand. In de eerste plaats valt op, dat bij de vijf beste avonden 

geen enkele was met heldere maan, terwijl van de vijf slechtste er vier waren met 

heldere maan. Dat heldere maan invloed heeft op de temperatuur blijkt uit de 

volgende tabel: 

Tabel 4. Overzicht \an de vangsten bij heldere maan. Vgl. de temperaturen van tabel 2! 

maand heldere maan op: gem. aantal soorten gem. temp. voor die 

avonden 
juni 19, 22 en 23.VI 18 14,5° C 
juli 20, 22 en 23.VII 31 15,3° C 
augustus 17, 18, 20, 23, 24.VIII 28 17,5° C 
september 13, 17, 18, 19, 20.IX 13 12,2° C 

Vergelijken we de temperatuurgemiddelden van de avonden met heldere maan 

met die van de vijf beste avonden, dan blijkt het verschil soms vrij groot te zijn. 

Of de primaire oorzaak van de geringere vangsten bij heldere maan het maanlicht 

is en pas in de tweede plaats de lagere temperatuur, moet naar mijn mening nog 

nader uitgezocht worden. Ik hoop over deze punten meer gegevens te kunnen 

verzamelen. 

3. Volgens Bachmann is het eerste uur na zonsondergang het beste. Dit geldt 

zeker niet voor Nederland. Sommige soorten komen reeds vroeg (Sphingiden, 

enkele Geometriden, Habrosyne pyritoides Hufnagel, Thyatira batis L.), andere 

laat (na 12 uur bijv. Arctia caja L., Gonodontis bidentata L.). Een aantal dagen 

heb ik genoteerd, hoeveel soorten op het licht kwamen resp. binnen één uur en 

binnen twee uur na zonsondergang en het totale aantal die avond. Duidelijk blijkt 

nu, dat in Nederland het eerste uur na zonsondergang niet het beste is, eerder het 

slechtste. Het tweede is veel beter. Vergelijk tabel 5. 
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Tabel 5. Aantal soorten op licht binnen 1, resp. 2 uur na zonsondergang en totaal. 

datum één uur na zonsondergang twee uur erna totaal aantal 
7.VIII 4 27 35 
8.VIIÎ 9 35 37 
9.VIII 10 35 43 

10.VIII 9 22 30 

11. VIII 11 27 28 
12. VIII 11 29 33 
18.VIII 18 39 42 

Summary 

Discussion of the influences of temperature, moon and wind on the results 

obtained by MV-lamps for the capture of Macrolepidoptera. Tabel 1 shows the 

numbers of species, the temperature at the beginning and the end of the capture, 

the intensity of the moonlight (often obscured by clouds) and the strength of the 

wind. Tabel 2 gives the results of the five best nights per month and tabel 3 the 

results of the five worst nights per month. In the latter case the temperature was 

almost always distinctly lower. 

Tabel 4 gives the results with more or less distinct moonlight. The number of 

species is rather low and the mean temperature is clearly lower than that of the 

five best nights. The writer wonders, if the light of the moon is the primary 

factor that is responsible for the bad results. 

Tabel 5 gives the number of species observed within one hour after sunset, after 

two hours and during the whole night. It clearly shows that the first hour after 

sunset is much worse than the second, contrary to the results obtained by Bach- 

mann, who found in Switzerland the first hour after sunset the best {Mitt. ent. 

Ges. Basel, N.F. 16 : 17—76, 1966). 

Bergeijk, Bremdreef 2. 

[Hoe de ervaringen van Prof. Van Wisselingh in 1968 geweest zijn, zullen 

we helaas niet meer vernemen. Vooral voor vele van onze oudere leden zal het een 

schok zijn te vernemen, dat hij 31 december j.l. plotseling is overleden.] 

Bijzondere Hymenoptera in Friesland. Tijdens de 122ste Zomerbijeenkomst op 10 en 11 

juni 1967 heb ik de volgende interessante soorten kunnen verzamelen: 

Crossocerus cetratus Shuck, 2 $ $ . Deze graafwesp is slechts sporadisch in Zuid-, Midden- 

en Oost-Nederland waargenomen. De tot nu toe bekende noordelijkste vindplaats was Emmen. 

Gevangen in Beetsterzwaag. 

Passaloecus eremita Kohl, 4 $ $ en 2 $ $ . Deze zeldzame graafwesp is pas kort voor de 

Nederlandse fauna bekend. De 5 eerdere waarnemingen waren: Gulpen (Br. Arnoud), 

Roermond (Sanders), Emmen (Vegter), Mariënberg (Vegter), Leende (Pijfers). Gevan¬ 

gen in Beetsterzwaag. 

Cerceris quadrijasciata Panzer, 1 $ bij Appelscha. 

Halictus prasinus Sm. Dit bijtje was tot nu toe alleen bekend van de centrale duinstreek 

en het diluviale zand. Thans gevangen in de „Kale Duinen” (Appelschase Duinen). 

Br. Vigilius Lefeber, Brusselsestraat 38, Maastricht. 
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Die Verbreitung der Feldgrille (Gryllus campestris L., 

Orthoptera) in den Niederlanden 

von 

M. DUIJM 
Zoölogisch laboratorium der Rijksuniversiteit Groningen 1 2) 

Seit 1944 habe ich regelmäßig Feldgrillen im Freien beobachtet; auch habe ich 

sie gefangen und im Labor gezüchtet zur weiteren Beobachtung des Verhaltens. 

Es ergab sich bald, daß diese Grillen nicht überall in unsrem Lande Vorkommen, 

obwohl Zacher (1917, Verbreitungskarte) die Niederlande, außer den Watten¬ 

inseln, vollständig als Verbreitungsareal der Feldgrille angibt und auch Willemse 

(1939) zusammenfassend sagt: „allgemein verbreitet (trockene Gebiete, Fleiden 

und Nädelwälder)”. Daher habe ich versucht, eine größere Zahl Angaben über 

die Verbreitung der Feldgrille zu sammeln 2). Die Daten sind, nach Regionen 

geordnet, in Tabelle 1 zusammengefaßt. Die Fundorte sind in Abb. 1 eingetragen 

worden, zusammen mit vereinfachten Angaben über die Bodenzusammenstel¬ 

lung 3). 

Aus dieser Karte ist erstens ersichtlich, daß das Vorkommen der Feldgrille in 

den Niederlanden eng verknüpft ist mit der Anwesenheit sandiger Bodentypen. 

Auf solchen Böden kommen die Grillen weit verbreitet vor und können örtlich 

zahlreich sein. Nur im Süden der Provinz Limburg kommt die Grille auch auf 

anderen Bodenarten vor und zwar wahrscheinlich hauptsächlich im Lössboden. 

Daß also Ton- und Moorboden nicht von Grillen bewohnt werden, ist zum größten 

Teil verständlich aus der Weise, in welcher die Feldgrillen ihre Löcher anfertigen. 

Sie graben diese vorzugsweise in nicht zu feuchten Boden mit einer ziemlich 

lockeren Struktur, dem die Pflanzenwurzeln immerhin einen gewissen Zusammen¬ 

hang verleihen. Auch in Geländen mit regelmäßig vorkommenden hohen Wasser¬ 

ständen findet man im allgemeinen keine Grillen. Die große Mehrzahl der von 

Grillen bewohnten Gebiete sind pleistozene Sandgebiete; an der Küste jedoch 

kommen sie in den holozenen Sanddünen vor, allerdings nur in deren älteren, 

stark abgeflachten Teilen, wo der Sand wenig in Bewegung ist. 

Zweitens sieht man, daß die Feldgrille in bestimmten Sandgebieten fehlt. Sehr 

deutlich ist das im Küstengebiete nördlich von Goeree und im Nordosten des 

Landes, und zwar in den Gebieten nördlich der Vecht (Drente und Friesland). 

Zu dieser negativen Aussprache sind wir sicherlich berechtigt, weil viele biolo¬ 

gische Inventarisierarbeiten in diesen Gegenden vorgenommen worden sind, ohne 

daß jemals Grillen aufgefunden oder gehört worden sind. Weil der Grillengesang 

in den Monaten Mai und Juni in größerer Entfernung zu hören ist und auch die 

T Anschrift: „Zoologisch Laboratorium”, Kerklaan 30, Haren (Groningen), Niederlande. 

2) Dabei halfen mir in dankenswerter Weise viele Leser der Zeitschrift ,,De Levende Natuur”, 

insbesondere Prof. Dr. M. F. Mörzer Bruins und seine Mitarbeiter des jetzigen „Rijks- 

instituut voor veldbiologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud”, denen ich 

auch hier besonders herzlich danken will. 
3) Diese sind der vereinfachten Bodenkarte der „Stichting voor Bodemkartering” zu 

Wageningen entnommen. 
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Tabelle 1. Fundorte der Feldgrille in den Niederlanden, 1900—1958 

OVERIJSEL GELDERLAND ZEELAND LIMBURG 

Beerze (südlich des Rheins) Haamstede (nördlich) 

Boekelo Hatert (Schouwen) Helden (Peel) 

Borkelt Hulst Mook 

Buurse UTRECHT Oostkapelle Nederweert 

Denekamp Baarn (Walcheren) Plasmolen 

Delden De Bilt Renesse (Schouwen) Steyl 

Diepenveen Bilthoven W estenschouwen Venlo 

Haaksbergen Den Dolder (Schouwen) Well 

Hezinghe Doorn 
Mariënberg Driebergen NOORDBRABANT LIMBURG 

Markelo Hollandse Rading Asten (südlich) 

Ommen Leersum Bergen op Zoom Bemelerberg 

Leusden Berlicum Brunssum 

GELDERLAND Loosdrecht Boxtel Bruurheide 

(Achterhoek) Maarsbergen Chaam Epen 

Aalten Rhenen Cuyck Eys-Wittem 

Doetinchem Soestduinen Deurne Eygelshoven 

Gaanderen Soesterheide Drunen Gulpenerberg 

Geesteren Zeist Drunense duinen Heerlerheide 

Gelselaar Eerde Kerkrade 

Gorssel NOORDHOLLAND Ersel-Hapert Schinveld 

Haarlo (Gooi) Eindhoven St. Pietersberg 

Hengelo Blaricum Esbeek Schaesberg (Tüddern) 

Lichtenvoorde Bussum Esch Ubachsberg 

Lochern Crailo Ginneken Valkenburg 

Winterswijk Hilversum Haren Waubach 

Laren Helmond 
GELDERLAND Naarden Herpen 

(Vel uwe) Naardermeer Hilvarenbeek 
Apeldoorn Huibergen 

Arnhem ZUIDHOLLAND Nistelrode 
Beekhuizen (Insel) Oisterwijk 

Bennekom Ouddorp (Goeree) Oosterhout 
Dieren Oss 
Ermelo Soerendonck 

Hulshorst Schayk 
Putten Uden 

Renkum Udenhout 

Telgt Ulingse Bergen 
Veenendaal Ulvenhout 
Wageningen Valkenswaard 
Wolfheze Zeeland 

Wohnlöcher einfach zu finden und unverkennbar sind, halte ich es für sehr un¬ 

wahrscheinlich, daß die Feldgrille in den obengenannten Regionen während der 

Periode 1900—1960 übersehen wäre. 

Diese Abwesenheit ist um so merkwürdiger, weil nördlich der Vecht sehr viel 

Sandboden vorkommt, der — meines Wissens — weder in Bezug auf Bodenstruk¬ 

tur, noch auf Vegetation wesentliche Unterschiede mit den südlichen Sandböden 

auf weist; auch die für die Grillen optimalen Vegetationstypen (Sandfelder mit 

Corynephorus, Heiden mit kahlen Stellen, Kahlschläge) sind genügend vorhanden. 
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Abb. 1. Fundorte der Feldgrille in den Niederlanden. 

Da die Tiere trotzdem fehlen, kann man von einer Nordgrenze des Verbreitungs¬ 

gebietes sprechen, um so mehr weil auch in den Nachbargebieten eine solche 

Grenze offenbar ist. In Abb. 2 ist die Verbreitung der Feldgrille in England laut 

Angaben von Ragge (1965) eingetragen worden, während in Deutschland die 

Nordgrenze Zachers (l.c.) unter Verwendung einiger Daten Tischlers (1949) 

angegeben ist. 

Röber (1951) kam in Bezug auf das Vorkommen der Feldgrille in Westfalen 

zu ähnlichen Schlußfolgerungen; die Art ist dort ebenfalls auf die Sandgebiete 

beschränkt. Nach der Meinung Röbers handelt es sich hier nicht so sehr um eine 

Xerophilie, sondern mehr um eine bestimmte Thermophilie, die sekundär zur 

Bevorzugung schattenfreier, sonnenexponierter Sandgebiete führt. Auch schon in 
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Abb. 2. Das Areal der Feldgrille, Gryllus cam pestris L. 

Westfalen Ist die Verteilung der Grillen ausgesprochen disjunkt; sie fehlt in vielen 

Gebieten, in denen man ihr Vorkommen vermuten könnte. 

Röber sieht daher die Feldgrille als eine Art an, „die in Westfalen zweifellos 

schon weit aus dem Rahmen ihres biologischen Optimums herausgerückt ist”. 

Es Ist deutlich, daß unsere Daten sich genau an diejenigen Röbers anschließen 

und daß auch wir das Fehlen der Feldgrille in Drente und Friesland im Lichte der 

Thermophilie dieser Art sehen können. Meiner Ansicht nach brauchen die Grillen 

während ihrer Aktivitätsperiode ein Mindestmaß von Wärme, um ihren Repro¬ 

duktionszyklus in einem Jahr vollenden zu können. Hiermit schließe ich mich 

Merriam (1894) an, der eine Anzahl durch ihre Wärmesummen gekennzeichnete 

Lebenszonen unterschied. Er war der Meinung, daß die summierte Menge der 

während der Periode des Wachstums und der Fortpflanzung verfügbaren Wärme 

die nördliche Verbreitung der Tiere und Pflanzen beschränkt. 

Andere Autoren (z.B. Allee cs., 1949) haben darauf hingewiesen, daß In 
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dieser Regel von Merriam andere wichtige Faktoren außer Acht gelassen worden 

sind (z.B. spezifische Kälteresistenz, Mortilität verursacht durch Maximal- und 

Minimaltemperaturen). Dessenungeachtet ist Merriams Regel als Faustregel noch 

immer nützlich und in einigen Fällen ist selbst eine gute Übereinstimmung ge¬ 

funden worden zwischen den Grenzen einer poikilothermen Art und einer 

bestimmten Wärmesumme (Bodenheimer (1926), Weinschwärmer; Zwölfer 

(1935), Nonne). 

Um die reelle effektive Wärmesumme eines Grillengebietes zu ermitteln, müßte 

man eigentlich mikrometeorologische Beobachtungen anstellen und zwar in den 

verschiedensten Regionen des Verbreitungsareals. Weil solche Daten mir nicht zur 

Verfügung standen und auch wohl sehr schwierig zu beschaffen wären, habe ich 

mich mit der gebräuchlichen groben Annäherung begnügt und die Wärmesummen 

aus den veröffentlichten meteorologischen Daten berechnet. Dazu verwendete ich 

die Tagesmitteltemperaturen (Mittelwerte aus den täglichen Beobachtungen um 

8, 14 und 19 Uhr) der Periode 1920—1950. Weiter müßte man über Freiland- 

Beobachtungen verfügen bezüglich Anfang und Ende der Aktivitätsperiode dieser 

Art in verschiedenen Gebieten. Für die Niederlande konnte ich nach meiner 

Meinung eine genügend genaue Annäherung erreichen, wenn ich die Wärmesum¬ 

men der Monate April bis zum September einschließlich summierte. Weil in diesen 

Monate keine Tagestemperaturen unter Null Vorkommen, kann die monatliche 

Wärmesumme einfach berechnet werden aus: 

Anzahl Tage pro Monat X monatliche Tagesmitteltemperatur. Dabei ist 0° C 

bequemlichkeitshalber als der Ausgangspunkt genommen, weil die berechneten 

Werte eben nur vergleichsweise und nicht im absoluten Sinne verwendet werden. 

Die auf diese Weise erhaltenen Linien gleicher Wärmesummen sind in Abb. 3 

dargestellt worden. Sie beruhen auf Beobachtungen an 12 Stationen. Vergleichs¬ 

weise angestellte Berechnungen der Wärmesummen für die Periode I960—1967 

(38 Stationen) zeigten eine gute Übereinstimmung. 

Es ergibt sich, daß für die Periode 1920—1950 die Linie der Wärmesumme 

2780 ziemlich gut zusammenfällt mit der Nordgrenze des Areals der Feldgrille, 

zumindest in den Sandgebieten der Niederlande. Leider war es mir bisher nicht 

möglich, die Wärmesummen der Verbreitungsgebiete in Deutschland und England 

in der gleichen Weise zu berechnen, weil die veröffentlichten meteorologischen 

Daten nicht in genau derselben Weise ermittelt worden sind. 

Wenn wir also zu dem Schluß kommen, daß die Verbreitung der Feldgrille 

in den Niederlanden abhängig ist von der totalen Wärmemenge, die während des 

Aktivitätszyklus zur Verfügung steht, dan soll die Bedeutung anderer oekolo- 

gischen Faktoren damit nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere muß darauf 

hingewiesen werden, daß die Art — weil ihre Mobilität gewiß nicht groß ist — 

nur da bestehen kann, wo eine genügend große Anzahl Tiere innerhalb genügend 

geringer Entfernung vorhanden ist. In einem Grenzgebiete des Areals, wie die 

Niederlande es darstellen, muß unter natürlichen Umständen ein dynamisches 

Gleichgewicht bestehen: manche Populationen verschwinden, manche werden neu 

aufgebaut; eine Möglichkeit sich nach Norden auszubreiten wird nur im beschränk¬ 

ten Ausmaß und unter den günstigsten klimatischen Verhältnissen bestehen, aber 

solche Ausbreitungen werden später in ungünstigen Jahren wieder aufgehoben 
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Abb. 3. Linien gleicher Wärmesummen in den Niederlanden, Mittelwerte April-September, 

1920—1950; • Beobachtungsstationen. 

werden. In dieser Weise ist die Grillenpopulation in den Niederlanden inhärent 

labil; diese Labilität ist um so größer, weil die optimalen Biotope der Grillen nur 

vorübergehend bestehen und die Tiere also immer neue Orte besiedeln müssen. 

Auf Grund dieser Labilität können anthropogene Einflüsse einen unverhältnis¬ 

mäßig großen negativen Effekt haben. 

Ich habe den Eindruck, daß solche Einflüsse (Bioziden, Kulturtechnik, Rekrea- 

tion) in den letzten Jahren so intensiv geworden sind, daß das Gleichgewicht in 

verschiedenen Teilen unseres Landes wesentlich gestört ist und daß die Feldgrillen 

an vielen Stellen, die oben als Fundorte angegeben sind, jetzt nicht mehr Vorkom¬ 

men oder viel seltener geworden sind. Über diesen etwaigen Rückgang möchte 
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ich genauere Daten einsammeln und ich bitte daher einen Jeden, der Näheres 

über das Vorkommen der Feldgrille — früher und jetzt — weiß, mir Auskunft 

darüber zu erteilen. 

Zusammenfassung 

Die Verbreitung der Feldgrille in den Niederlanden bis 1958 wurde dargestellt 

und ein möglicher Zusammenhang zwischen der Nordgrenze dieser Art und der 

Wärmesumme wurde dargelegt. Anläßlich eines etwaigen rezenten starken Rück¬ 

ganges werden neue Verbreitungsdaten eingesammelt. 

Summary 

The distribution of the fieldcricket in the Netherlands till 1958 is discussed; a 

relation between the northern boundary of this species and the accumulated quan¬ 

tity of heat available during the season of activity appears to hold. Because of a 

suspected recent decrease new data on the distribution are being collected. 
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Vangst van Drymonia melagona Bkh. (Lep., Notodontidae). Op 30.VI.1968 ving ik op 

licht te Epen (Z.-L.) aan de rand van het Bovenste Bos een mannelijk exemplaar van 

Drymonia melagona Bkh. Voor zover bekend is dit het eerste exemplaar, dat in Nederland 

gevangen is. De soort is vermeld van Aken en de Ardennen, waar de rups voorkomt op 

beuken en eiken. Dit zou er op kunnen wijzen, dat ook het Zuidlimburgse bosgebied tot het 

areaal behoort. Koch geeft overigens in „Wir Bestimmen Schmetterlinge” 2 op, dat de vlinder 

in Duitsland zeer lokaal en zeer zeldzaam is. 

H. W. van der Wolf, de Stoutheuvel 66, Eindhoven. 
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Doodgravers (Necrophorus spp.) in Nederland (Col.) 

door 

W. K. KRAAK en H. WESTRA Sr. 

In dit artikel willen wij na een algemene inleiding, die voornamelijk gebaseerd 

is op bekende publikaties, iets meedelen over onze waarnemingen bij het vangen 

en kweken van doodgravers, over onze ervaringen in het veld en over de gedra¬ 

gingen van de dieren in een terrarium. 

Algemene inleiding 

De doodgravers, behorend tot de familie der Silphidae, komen in Nederland in 

acht soorten voor. Vier hiervan zijn tamelijk zeldzaam tot zeer zeldzaam. Dit zijn: 

Necrophorus germanicus L. Kleur zwart, sprietknots zwart; zeer zeldzaam. 

Necrophorus vestigator Hersch. Zwart, met oranje banden, halsschild geel behaard; 

zeldzaam (Veluwe). 

Necrophorus sepultor Charp. Zwart, met oranje banden; laatste achterlijfsring 

zwart behaard; zeer zeldzaam. 

Necrophorus interruptus Steph. Zwart, met oranje banden; laatste en voorlaatste 

achterlij fsring geel behaard; tamelijk zeldzaam (Limburg, N.-Brabant). 

Nagenoeg door heel Nederland komen de volgende vier soorten talrijk voor: 

Necrophorus humator F. Kleur zwart, sprietknots rood. 

Necrophorus vespilloides Hlst. Zwart met oranje banden; sprietknots zwart. Dit 

is de kleinste soort. 

Necrophorus vespillo L. Zwart met oranje banden; sprietknots rood; achterschenen 

krom. 

Necrophorus investigator Zett. Zwart met oranje banden; sprietknots rood; laatste 

achterlij fsring geel behaard. 

Hiervan overwinteren interruptus en investigator als praenymf, germanicus, 

humator, vespillo en vespilloides als imago. 

De mannetjes hebben de voortarsen sterker verbreed dan de wijfjes. Bijten doen 

ze ondanks hun kwade bek niet. Alleen wanneer ze bij een poot worden aange¬ 

pakt, happen ze stevig toe. Onder elkaar maken ze een tjilpend geluid door de 

laatste ringen van het achterlijf over een richel aan de dekschilden te wrijven. 

Heeft dit geluid enige functie van praten onder elkaar? 

Er komen grote verschillen in afmetingen voor onder individuen van een zelfde 

soort, afhankelijk van de grootte van het aas waarmee de larven gevoed werden. 

De kevers verspreiden een scherpe lucht, de z.g. ,,bokkelucht”, die ook in verza¬ 

melingen jaren lang kan blijven hangen. 

Doodgravers leven van dierlijk voedsel: vliegelarven, wormen, slakjes; ze 

begraven kadavers van kleine zoogdieren en vogels om hierin hun larven groot te 

brengen. Grote kadavers worden gebruikt om er tijdelijk in of onder te wonen en 

van te leven. Stukken er af bijten kunnen ze niet, wel zijn ze in staat vlees met hun 

sterke kaken fijn te maken. Waarschijnlijk voegen zij darminhoud toe (speeksel¬ 

klieren bezitten ze niet) om de eiwitten vloeibaar te maken, dus een z.g. vertering 

buiten het lichaam. 
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Het zijn nachtdieren, die geleid door hun reukorgaan rondvliegen op zoek naar 

een prooi. Overdag slapen ze onder blad of andere dekking. Door het krachtige 

voedsel en in overeenstemming met hun gespecialiseerde bouw zijn het stoere 

vliegers, die grote afstanden snel kunnen afleggen. Men vergelijke de vleugels 

van een Necrophorus humator met die van een meikever: een zwaluw tegenover 

een mus! 

In mei verschijnt eerst humator, kort daarop komen vespilloides en v esp ill o en 

in juni investigator en interruptus. Bij slecht en vooral koud weer komen alle 

doodgravers enige weken later. Aangezien de voortplanting dadelijk begint, ver¬ 

schijnen er twee en soms drie generaties per jaar. Omstreeks half oktober verdwij¬ 

nen dan alle soorten voor de winterslaap. 

Vindt een doodgraver een kadaver dat voor de voortplanting geschikt lijkt, b.v. 

van een mol of van een muis, dan wordt het eerst van alle kanten betast en be¬ 

keken. Door de reuk geleid komen er gauw meer exemplaren, vaak van verschil¬ 

lende soort. In razend snel tempo doen ze het kadaver verdwijnen doordat zij de 

aarde schuin eronder weggraven met als resultaat, dat het tenslotte al naar de 

gesteldheid van de bodem diep of minder diep begraven ligt. We zagen, dat zes 

doodgravers op deze wijze een mol ongeveer 15 cm diep onder de aarde brachten 

in twee uur in tamelijk losse grond. Dit begraven wordt zo nodig overdag voort¬ 

gezet, ook wanneer ze er ’s nachts al met een paar aan begonnen zijn. Er moet 

immers voor gezorgd worden het kadaver buiten het bereik van eierleggende 

Fig. 1. Muis, twee dagen na het begraven naar boven gehaald. 2. Larven van Necrophorus 

investigator, defaecerend over de rand. 3. Poppen van Neer. vespilloides. 
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vliegen te houden, daar de maden hiervan in 2 à 3 dagen in massa uitkomen, ter¬ 

wijl de larven der doodgravers 5 dagen voor de ontwikkeling uit het ei nodig 

hebben: ze zouden dus verhongeren. Het aas wordt tijdens het begraven opgerold 

en eenmaal in de crypte aangeland gereinigd. Vogels worden op staart- en slag¬ 

pennen na geplukt, zoogdieren worden van haren ontdaan. De mannetjes hebben 

al wijfjes gelokt en nu begint onder de grond de vechtpartij om het aas, waarbij 

vooral de geslachtsrijpe wijfjes vechten als furies. De gevaarlijke kaken worden 

in hoofdzaak gebruikt om te schermen, ze bewerken elkaar met de poten vooral 

op het niet door dekschilden bedekte deel van het achterlijf. Dit vechten onder de 

grond, dat door Erna Pukowski in de dertiger jaren voor het eerst uitvoerig is 

nagegaan, is een zeer gewichtige factor voor het verkrijgen van een krachtig ge¬ 

slacht, doordat de sterksten zich vermeerderen terwijl de kneusjes niet aan bod 

komen. Over het vechtlustig gedrag van een paartje investigator tegenover mede¬ 

dingsters in onze bewaarkooi zie beneden. 

De moedergang wordt in de buurt van het aas gegraven en hierin worden 10 

tot 20 witte eieren gelegd, die in 5 dagen uitkomen. Het wijfje heeft intussen 

boven op de aaskogel een kratertje van ± l/2 cm middellijn gemaakt, ze eet er 

zelf wat van en lokt de jonge larven erheen met trappelen en sidderen, hetgeen 

ook bij onze proeven duidelijk te zien was. Geleid door hun uitstekend reukver¬ 

mogen zitten de kleine larfjes spoedig gezellig bijeen in de krater, waar ze door 

het wijfje met darmsecreet worden gevoed. Onderdehand heeft het wijfje de aas¬ 

kogel met uitwerpselen bevochtigd, waardoor deze een vrij stevig omhulsel krijgt 

ter bescherming tegen rovers. Het wil ons voorkomen, dat door de afsluiting van de 

lucht de houdbaarheid van het vlees bevorderd wordt. 

Het voederen door het wijfje duurt ± 3 dagen. Hierna gaan de larven zelf ook 

meeëten. Met 5 à 6 dagen zijn ze volwassen na tweemaal verveld te zijn. Van het 

aas is nu alleen de wand over, die instort. De kluwen larven blijft nog enige dagen 

tezamen en verspreidt zich dan horizontaal. De larven maken ieder voor zich een 

poppewieg, ze verpoppen zich daarin en komen na 14 dagen als imago te voor¬ 

schijn of ze brengen de winter er in door als praenymf, zoals investigator en 

interruptus. De pas uit de pop gekomen kever is eerst nog week; na 14 dagen is hij 

geslachtsrijp en gaat tot voortplanting over. Gerekend vanaf het eileggen gaat er 

ongeveer anderhalve maand heen tot de volgende generatie zich voortplant. 

Het vangen van doodgravers 

Om de vier in Nederland regelmatig voorkomende soorten doodgravers te 

vangen beviel ons de volgende methode het beste. Wij gebruikten een aantal ronde 

bussen van 15 cm hoogte en 9 cm in doorsnee, ieder voorzien van 250 gram 

runderlong. De bussen werden tot de rand toe ingegraven en afgedekt tegen de 

regen met een schuin gesteld blikken plaatje van 18 X 20 cm, in de juiste stand 

gehouden door een stokje eronder en ter camouflage afgedekt met een zode. Ook 

werd zo nu en dan een grote bus gezet met 1 kg long om te proberen Necrophorus 

germanicus te vangen, die graag op grote kadavers komt, evenwel zonder resultaat. 

Het nazoeken van paardemest in weilanden, waarin deze kever op mestkevers 

jaagt, leverde ook niets op. Omstreeks 1910 werd bij Arnhem een groot aantal 
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exemplaren van germanicus gevangen op een dood varken. Maar dat is wel een 

zeer grote zeldzaamheid gebleken. Muizen, mollen en andere kleine zoogdier- 

evenals vogelkadavers zijn ook goed als aas, maar op het juiste moment moeilijk 

te krijgen, vooral in het buitenland. Long is overal verkrijgbaar, is goedkoop en 

levert goede vangst op. Deze bussen werden in de loop van enige jaren door heel 

Nederland gezet met uitzondering van de provincies Zeeland en Friesland, elk 

jaar een 50 à 80 stuks op 4 à 5 terreinen. 

Het zetten van de bussen ge¬ 

schiedt, zoals de ervaring leerde, 

bij voorkeur in bossen met hoge 

loofbomen en ruime open plek¬ 

ken en niet tussen dichte, lage 

ondergroei zoals bosbessen e.d. 

Is het bos gesloten, dan kozen 

we de bosrand op het zuiden, 

maar steeds werden de bussen 

zo geplaatst, dat de zon er niet 

op scheen. Bij voorkeur daar, 

waar goed gemest bouwland of 

een kwekerij in de buurt was. 

Daar zijn nl. veel regenwormen, 

slakjes etc., waar de kevers op 

jagen. Zijn in het bos lanen, 

dan zetten we een bus een tien¬ 

tal meters opzij het bos in. De 

kevers vliegen graag langs de 

lanen en ruiken dan de long wel. 

We laten de bussen drie 

dagen lang staan, bij koel weer 

een dag langer. Dan wordt 

een controle-rondgang gemaakt 

langs de bussen. We keren ze 

om en storten de inhoud in een 

rond plastic schaaltje (22 cm in 

doorsnee, 7 cm diep). Het aas 

wordt met een scherpe etens¬ 

vork of met een pincet uit de 

wriemelende massa gevist en 

weer in de vangbus teruggedaan. De overal uit het aas te voorschijn gekropen 

kevers schuiven we met een eetlepel in een transportbus, die voorzien wordt van 

een laag bosgrond als dekking en om de geur weg te nemen. De vangbus wordt 

weer op zijn plaats gezet en na drie dagen weer geïnspecteerd. Daarna reinigen of 

opruimen. 

De beste vangtijd is van half mei tot half september; augustus is wel de top- 

maand. Een hoge nachttemperatuur alsook warmte overdag beïnvloedt het vangen 

gunstig. De laatste jaren wordt veel last ondervonden van verwilderde katten 

Fig. 4. Vangbus, zoals deze opgehangen werd in 

bomen. Let op de knoop in het touw onder het deksel 
om dit in schuine stand te houden. 
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loslopende honden, soms ook van vossen, die het aas opvreten. In de zomer van 

1967 bleven van 20 bussen in het Gooi, geaasd met 5 kg long, na drie dagen nog 

twee over. De andere waren leeggegeten. Daarop hebben we dezelfde bussen op 3 

m hoogte of hoger in de bomen gehangen. Aldus leverden in augustus bij eerste 

rondgang 5 bussen 180 doodgravers op en bij tweede rondgang nog 80 stuks. 

Nu ontbraken de andere soorten aaskevers, die in de grondbussen wel altijd aan¬ 

wezig zijn. Deze omstandigheid toont het vlieg- en reukvermogen van de dood¬ 

gravers goed aan. 

Het houden van doodgravers in een terrarium 

Om de doodgravers lange tijd levend te bewaren is voor 100—150 stuks een 

terrarium bruikbaar van 60 X 35 X 30 cm. Om gezond te blijven hebben ze enige 

ruimte nodig om de vleugels uit te slaan. Op de bodem komt dan een laag blad- 

grond van 10 cm of andere losse aarde en daarover een dun laagje blad. 

Voeren tweemaal per week met stukjes mager rundvlees, regenwormen of vliege- 

maden, op omgekeerde busdeksels gelegd, zodat de kevers het vlees niet kunnen 

begraven, opdat alles fris blijft. Overdag slapen ze in de grond, ’s avonds begint 

hun activiteit, die een groot deel van de nacht doorgaat. 

In de bewaarkooi nam een paartje investigator bezit van een van de drie deksels 

(9 cm middellijn) met opstaande rand, waarin het vlees lag, dat voor de voedering 

diende. Het joeg alle andere kevers weg. Het wijfje deed het eigenlijke werk, het 

mannetje rende wel mee, maar hij geloofde het verder wel. Wanneer een mede¬ 

dingster maar even over de rand keek, snelde ze toe om de rivaal af te straffen en 

zelfs een eind de kooi in te jagen. 

Grondbussen leveren behalve doodgravers ook nog veel andere soorten aasmin- 

nende kevers op. In de loop der jaren haalden we er 19 soorten loopkevers, 17 

soorten kortschildkevers, 9 soorten Hister, 9 Silphidae, 7 soorten mestkevers uit 

en nog enige andere. 

Het kweken van doodgravers 

Het is overbodige moeite doodgravers uit larven te kweken zoals vlinders uit 

rupsen. Vangen gaat gemakkelijker. Het kweken deden we dan ook alleen om de 

levenswijze te bestuderen, die zeer interessant is. Wij namen hiertoe ronde 3-liter 

flessen, die dienst hadden gedaan voor verpakking van haring, mayonaise e.d. van 

20 cm hoog en een diameter van 14 cm. Deze gaan halfvol met zandige bladaarde 

met een klein beetje blad er op en een stuk mager rundvlees van 25 gram. Het 

metalen deksel wordt van luchtgaten voorzien. 

In deze fles worden twee paartjes van een voorhanden zijnde soort losgelaten. 

Het duurt niet lang of het vlees is begraven. Dan begint het gevecht wie het zal 

toebehoren. Dit is gewoonlijk vlug beslist. Men diene dan dadelijk de verliezers te 

verwijderen. 

Het wijfje legt nu de eieren en maakt de aaskogel in orde voor de jonge larven. 

Wanneer deze er zijn wordt door ons de aaskogel, om alles beter te kunnen zien, 

naar boven getrokken, zodat de bovenkant gelijk komt met de aarde. Aangezien 

de kevers in het donker moeten werken, is het geboden een stuk karton voor de 

fles te plaatsen. Het bleek ons, dat het wijfje gewoon doorgaat de larven te voe- 
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deren wanneer de fles belicht wordt met groen licht. Bij gewone elektrische be¬ 

lichting stuiven de kevers alle kanten op. 

Ook kunnen bloempotten van 12 X 14 cm gevuld met bosgrond in het bos 

worden ingegraven met 25 gram rundvlees of een klein aas er boven op. De grond 

in de pot moet 3 cm lager zijn dan de aarde rondom, anders rollen de kevers het 

aas uit de pot en begraven het er buiten. Is de plek goed en vrij van honden en 

katten, dan duurt het niet lang of de pot is bezet met een paartje, dât het aas in 

bezit genomen heeft en er larven in krijgt. Wanneer de eieren gelegd zijn, ver¬ 

dwijnt het mannetje. We troffen steeds alleen een wijfje bij de larven aan. 

Vijanden in dit stadium zijn de mol en de kortschildkever Stapbylinus olens, die 

wijfje en broed opeten. Wanneer nu wat grond uit de pot gehaald en alles met een 

natte doek afgedekt wordt, is de broedverzorging goed te volgen. Ook hier moet 

men voorzichtig zijn met licht» Wijfjes die larven hebben, verlaten hun nest niet 

wanneer ze gestoord worden, terwijl ze het bij beschadiging herstellen. 

Tijdens het kweken ondervonden wij in 1968 veel last van een gele mijt, die 

ook van aas leeft en de doodgraver als vervoermiddel gebruikt om op zijn tijd naar 

een royale eetgelegenheid gebracht te worden. Volgens determinatie door Dr. G. L. 

van Eyndhoven is het Poecilochirus necrophori Vitzthum. Bij het kweken in 

een glazen pot is alleen de aaskogel beschikbaar, die door het taaie omhulsel voor 

de mijten weinig oplevert. Alleen de krater voor de jonge larven bovenop de kogel 

trekt ze aan, zodat deze soms vol mijten geraakte. Het voeren van het wijfje stag¬ 

neerde erdoor. Enige broedsels gingen geheel of gedeeltelijk verloren. 

De mijten vermeerderen zich bijzonder snel. Aangetaste kevers hielden we een 

minuut in een pot waarin zich met ether bevochtigde watten bevonden. De mijten 

laten dan los en de kevers worden er vrij van mijten uitgehaald. Ze komen spoedig 

bij en kunnen voor de kweek worden gebruikt. 

Het vangen van doodgravers, het werken ermee en het kweken zijn geen lugubere 

bezigheden, zoals menigeen geneigd zou zijn te denken. Er is veel aan te beleven 

en aan waar te nemen. Het is onze bedoeling door dit artikel anderen op te wekken 

cens met doodgravers te gaan werken en observaties te verrichten. 

Summary 

Necrophorus species were caught by placing tins with a piece of lung in woody 

places. In order to observe their breeding habits the writers placed some specimens 

in a glass jar, partly filled with earth, and gave them a small piece of meat. The 

beetles only work in the dark, but they are not disturbed when green light is used. 
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A simple method for rearing Drosophila melanogaster Mg. 

by 

M. Soehardjan 

Division of Plant Diseases and Pests, Central Research Institute for Agriculture, Bogor, 
Indonesia 

Many entomologists have claimed the attention of using Drosophila melano¬ 

gaster Mg. as a highly susceptible test insect to insecticides. 

The use of canned custard pumpkin as a laboratory medium was suggested by 

Bartlett (1951). Because canned custard pumpkin is not produced in Indonesia, 

we tried to use fermented cassava. The fermented cassava as a laboratory food 

medium was found by the natural feeding of Drosophila on it. Fermented cassava 

is very commonly used in our country and can be found everywhere at any 

moment. It is made from steamed cassava which is infected with a certain amount 

of “native yeast” powder. This native yeast is made by our people with primitive 

methods and equipments and sold by them on the market. It consists of a mixture 

of yeast and other microorganisms. 

Three pieces of fermented cassava of 30 grams were enough for getting 

approximately 600 adult flies. In each of a number of 3 liter glass jars, 10 pieces 

of such fermented cassava were exposed to one hundred specimens of Drosophila. 

The jars were put at a temperature which varied daily between 26° C and 29° C. 

The mouths of the jars were covered with a thin cotton cloth. After two days of 

exposure the medium on which the flies had deposited their eggs was transferred 

to other glass jars. A piece of cotton wool moistened with water was placed into 

each jar in order to get the right humidity. Pupation of the Drosophila larvae took 

place on the surface of the fermented cassava, without adding special equipment 

for pupation. The freshly emerged flies were transferred to other experimental 

cages. Fresh fermented cassava or honey solution appeared to be a good food 

supply for the adults. 

By means of the new nutrition-medium viz. the fermented cassava, a simple 

method of rearing Drosophila was developed because it appeared to be not neces¬ 

sary to breed the flies on a sterilized medium; the natural antibiotics present in 

the fermented cassava prevented the occurrence of the unwished microorganisms 

causing rapid decomposition of the medium. 

Fermented cassava appeared to be an ideal food medium for the larvae and 

adults of Drosophila melanogaster if compared with other media such as banana 

or papaw. The average duration of the life cycle — that is the time which elapses 

between the deposition of the egg and the hatching of the adult fly — of about 

5000 flies which we bred on fermented cassava amounted to 10 days. 
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In memoriam Prof. Ir. T. H. van Wisselingh 

Op de oudejaarsdag van 1968 overleed te Bergeijk, bijna 78 jaar oud, Taco 

Hajo van Wisselingh. 
Hij was 44 jaar lid van onze vereniging en niet alleen een van de oudste, maar 

ook een van de trouwste leden. Zelden ontbrak hij op een vergadering van de 

N.E.V. of haar regionale afdelingen. De jongste hiervan, Z.O.-Nederland, heeft 

hij zelf opgericht. 

Naast een drukke werkkring bij de Rijkswaterstaat, waar hij alle ingenieurs¬ 

rangen doorlopen heeft, sinds 1948 gecombineerd met de leerstoel voor Wegen¬ 

bouw aan de Technische Hogeschool te Delft, beoefende hij de entomologie als 

liefhebberij. 

Van Wisselingh verzamelde -— en zeer intensief — de Nederlandse Macro- 

lepidoptera, maar zijn belangstelling in de levende natuur omvatte veel meer. 

Vooral de natuurbescherming lag deze wegenbouwer, die zich zijn verantwoorde¬ 

lijkheid voor het landschap zeer bewust was, na aan het hart. Jarenlang was hij de 

bezielende voorzitter van de stichting „Het Noordhollandsch Landschap” en tot 

aan zijn dood van de Heemschutcommissie „De weg in het landschap”. 

Naarmate zijn collectie rijker en rijker werd en er minder nieuws te verzamelen 

viel, schakelde hij over op een andere activiteit: het zorgvuldig registreren van de 

waargenomen soorten. Vooral de vanglamp leverde hem veel gegevens op, die 

jaarlijks in statistieken werden verwerkt en medegedeeld op de Wintervergadering. 

Onze vergaderingen, met hun vriendschappelijk verkeer, stonden hoog bij hem 

aangeschreven, vooral wanneer zijn echtgenote, zonder wie voor hem alle genoegen 

maar half was, daarbij aanwezig kon zijn. De Zomerbijeenkomsten werden meestal 



42 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.III.1969 

tot een kleine vakantie uitgebreid en gaven ons alle gelegenheid om zijn vitaliteit, 

ook in de laatste jaren, te bewonderen. 

Onze bijeenkomsten zullen zeer vreemd zijn zonder Van Wisselingh. 

G. Barendrecht 

Een bijdrage over documentatie op entomologisch gebied 

door 

J. J. MEURER 

Toen ik twintig jaar geleden met de studie der wantsen (Hem.-Het.) begon, 

heb ik me twee exemplaren aangeschaft van de catalogus van Reclaire (Naamlijst 

der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen). Hiervan heb 

ik een losbladig systeem gemaakt door de tekst per soort en per variëteit op een 

apart vel papier te plakken. 

Van alle op de catalogus verschenen vervolgen heb ik de gegevens op gelijke 

wijze behandeld, zodat per soort en per variëteit alles in één oogopslag te overzien 

is. 

Ontvangen overdrukken, die over één soort handelen, konden bij het systeem 

gevoegd worden. Overdrukken en boeken, die verschillende soorten of groepen 

van soorten behandelen, werden apart geplaatst en daarvan werd per soort in het 

losbladig systeem een verwijzing naar de bladzijde van het betreffende werk ge¬ 

maakt. 

Daarnaast had ik van iedere geslachtsnaam een smalle systeemkaart gemaakt, ter 

grootte van een visitekaartje, vermeldende tot welke geslachtengroep (tribus), 

onderfamilie en familie het genus behoort. 

Toen in 1957 Carvalho zijn „Catalogue of the Miridae of the World” 

(Arquivos do Museu nacional 44 e.v., Rio de Janeiro, Brasil) publiceerde, was 

het voor mij niet zo’n groot werk om de Nederlandse gegevens volgens zijn 

systeem te groeperen en tevens om in het kaartsysteem de lijst van synoniemen bij 

te werken. 

Ook de in 1955 door China & Miller gepubliceerde „Check-list of family and 

subfamily names” {Annals Mag. nat. Hist. (12) 8 : 257—267) gaf mij gelegen¬ 

heid mijn gegevens daarnaar te hergroeperen en het kaartsysteem bij te werken. 

Dit is zo doorgegaan, bijv. met de nieuwe catalogus van Slater (Slater, J. A., 

1964, A catalogue of the Lygaeidae of the World). 

Het prettige van de catalogie van Carvalho en Slater is, dat alle genera per 

tribus en alle soorten per genus alfabetisch lexicografisch zijn gerangschikt, waar¬ 

door men veel sneller de gegevens op kan zoeken dan vroeger bij de oude catalogi 

het geval was. Daardoor ben ik er toe overgegaan ook in de andere families de 

geslachten alfabetisch lexicografisch te rangschikken en de soorten per geslacht 

evenzo te ordenen. 

Ik vermeldde reeds, dat overdrukken en boeken die verschillende soorten of 

groepen van soorten behandelen, apart geplaatst worden. 

Om mijn bibliotheek overzichtelijk te maken heb ik deze ingedeeld volgens de 
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„Decimal Classification and relativ index for libraries and personal use” door 

M. Dewey, waarbij ieder onderwerp een cijfercombinatie krijgt en ieder werk over 

eenzelfde onderwerp een volgnummer. Daardoor kan ik bij verwijzing volstaan 

met de cijfercombinatie en het volgnummer van het betreffende werk. 

Bij het Nederlands Instituut voor documentatie en registratuur zijn deze inde¬ 

lingen verkrijgbaar. Ook op landbouwgebied is reeds veel werk in dit opzicht 

verzet in het Centrum voor landbouwdocumentatie, dat in 1955 een register op de 

universele decimale classificatie uitgaf en daarna een landbouwcode. 

Omdat ik met de op bovenstaande werkwijze verkregen indeling vlot kan werken 

en nieuwe gegevens gemakkelijk kan bij voegen, leek het me gewenst mijn mede¬ 

leden hiervan op de hoogte te stellen in de hoop dat ook anderen hiervan profijt 

kunnen trekken. 

Summary 

Discussion of a method to arrange a private library according to the decimal 

classification of Dewey. 

Hillegom, Prinses Irenelaan 43. 

Over weersomstandigheden bij de lichtvangst 

door 

W. J. BOER LEFFEF 

Naar aanleiding van het artikel van de heren Delnoye en Penners in Ent. Ber. 

28 : 181—182 (1968) zou ik uit eigen ervaring het volgende willen opmerken. 

Gestadige motregen met redelijk hoge temperatuur (17—20° C of meer) beïn¬ 

vloedt de vangst zowel op licht als op smeer in gunstige zin. Bij een opkomende 

onweersbui is de aanvlucht maximaal, onafhankelijk van de richting van de wind. 

Na de bui, afhankelijk van de tijd waarop hij valt, kan er aanvlucht mogelijk zijn, 

mits geen sterke temperatuurdaling is opgetreden. Maar in elk geval is de vlucht 

dan veel geringer. 

Na een stortbui is doorgaans geen aanvlucht meer te verwachten, ofschoon ook 

in dit geval weer uitzonderingen mogelijk zijn, afhankelijk van het tijdstip waarop 

de bui viel. De windrichting doet er weinig toe, behalve als hij uit het noorden of 

noordoosten waait. In dat geval kan de aanvlucht ongunstig beïnvloed worden. 

De beslissende factor is dan de temperatuur. Harde wind heeft een ongunstige 

invloed, zeker wanneer de windkracht 5 of meer is. Maar ook in dit geval komen 

er uitzonderingen voor. Op één van de waddeneilanden maakte ik avonden mee, 

waarop het lichtscherm met extra haringen voor wegwaaien moest worden behoed. 

Desondanks was de aanvlucht massaal. Hetzelfde maakte ik op verschillende 

plaatsen in het Duindistrict mee. Dit houdt stellig wel verband met het feit, dat 

in gebieden, waar zich bijna altijd een krachtige luchtverplaatsing voordoet, de 

vlinders hierop zijn ingesteld. Op het vasteland in het binnenland ligt de situatie 

anders, als gevolg waarvan het vangen bij flinke wind weinig resultaten oplevert. 
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Uitzonderingen worden gevormd door bosgebieden, waar ondanks harde wind toch 

een redelijke aanvlucht mogelijk is op luwe plaatsen. 

Dat naar de ervaring van de heren Delnoye en Penners op natte weggedeel¬ 

ten geen vlinders werden opgemerkt, op droge daarentegen wel, hoeft niet in 

verband te staan met de regenval. Het kan ook zijn oorsprong vinden in het feit, 

dat vlinders niet graag kale open terreinen (in dit geval weggedeelten) willen 

oversteken, maar daartoe indien enigszins mogelijk begroeide terreinen of gedeel¬ 

ten daarvan uitkiezen. De oorzaak moet vermoedelijk worden gezocht in tempera¬ 

tuurverschillen: grote uitstraling op open gedeelten en daardoor lagere tempera¬ 

tuur, geringere uitstraling op begroeide (bedekte) gedeelten, daardoor hogere 

temperatuur. Open plekken zijn nat of natter, begroeide droog of droger. 

Wat nu het vangen bij maanlicht betreft, is mijn ervaring dat niet het maanlicht 

de beslissende factor is, doch de lagere temperatuur die optreedt bij open lucht, 

waardoor een snelle en sterke afkoeling veroorzaakt wordt. Meermalen maakte ik 

bij volle maan met hoge temperatuur (17—20° C) vangsten mee, die geenszins 

onderdeden voor die bij avonden met bedekte lucht en verdere gunstige omstan¬ 

digheden, onafhankelijk van het gebruik van de vanglampen. Alleen met de pomp- 

lamp werden dan minder gunstige resultaten bereikt. 

Summary 

Discussion of the factors which can influence the results obtained with MV- 

lamps. A drizzling rain combined with a good temperature is excellent, an 

approaching thunder-shower can give optimal results. After a heavy downpour 

hardly any moths are to be expected. A strong wind is unfavourable, except in 

places where blowing is the rule rather than the exception as on the wadden 

islands. 

As regards the light of the moon, the writer is of opinion that it is more the 

lower temperature caused by radiation which has a bad influence than the moon¬ 

light itself. With a favourable temperature (17—20° C) he had very good results 

notwithstanding the clear light of the moon. 

Apeldoorn, Korteweg 53. 

Dasyneura epilobii F. Löw. (Diptera, Itonididae). De Deense auteur B. Overgaard 

Nielsen publiceert in Flora og Fauna 74 : 41—51 (juni 1968) een interessant artikel over 

de biologie van deze galmug met foto en fraaie tekeningen. De eerste imagines verschijnen 

begin april en leggen eiren in de onderste bloemknoppen van de tros van het wilgen¬ 

roosje (Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.). De larven verlaten de door hen veroor¬ 

zaakte gallen in juli en kruipen in de grond, waar een deel verpopt als de temperatuur hoog 

genoeg is. Twee weken later komen de hiervan afstammende muggen uit. Deze leggen hun 

eieren in hoofdzaak in de bloemknoppen van het bovenste deel van de tros. De larven 

daarvan verlaten de gallen tegen het eind van de zomer en overwinteren zeer waarschijnlijk, 

om in de volgende lente of het begin van de zomer te verpoppen. Door middel van kooien 

werd aangetoond, dat de muggen de hele zomer uitkomen, zodat de in augustus voorkomende 

gallen vermoedelijk afkomstig zijn van muggen, die als larve overwinterden en van exem¬ 

plaren van de echte tweede generatie. 

Een uitstekende afbeelding van de gal vindt men in het Gallenboek van Docters van 

Leeuwen, p. 139, fig. 302. De tekst geeft echter geen biologische bijzonderheden. — Lpk. 
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Neuroptera en Trichoptera van de Holtmühle in Tegelen (Limb.) 

door 

D. C. GEIJSKES 
{Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

De heer M. P. Peerdeman te Amsterdam was 20 vriendelijk het restant van zijn 

vlindervangsten uit de lichtval door het „RIVON” bij de Holtmühle te Tegelen in 

1967 geplaatst, tot mijn beschikking te stellen. Jammer genoeg was dit restmateriaal 

met weinig zorg verzameld en te compact in papillotten verstuurd, zodat de kwali¬ 

teit van de insekten veel te wensen overliet. Er werden hierin 148 Neuroptera en 

867 Trichoptera gevonden of nog herkenbare resten daarvan. De waarde van deze 

verzameling lag vooral in het feit, dat op één vindplaats het gehele seizoen ver¬ 

zameld was van begin mei tot in november, met perioden van enkele dagen tot 

14 dagen. Ondanks deze onregelmatigheden is het verloop van de vliegtijden van 

de meeste soorten te volgen, wat als een winstpunt is te beschouwen, omdat hier¬ 

over voor de inlandse soorten nog te weinig gegevens bestaan. Voor de Neuroptera 

zijn 18 soorten genoteerd, van de Trichoptera 26. Voor zover mogelijk werd hier¬ 

van een geselecteerde hoeveelheid geprepareerd, die ter documentatie aan de col¬ 

lectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden is toegevoegd. Voor 

dit materiaal ben ik de heer Peerdeman zeer erkentelijk. 

Neuroptera: 

Hemerobius lutescens Fabr. 4-12.VI, 2 $ ; 28.VI.-3.VII, 1 $ ; 15-25.VIII, 4 $ , 

2 $ ; 26-29.VIII, 4 3 ; 30.VIIMl.IX, 1 .$ 1 $ ; 12-25.IX, 1 $ ; XI, 1 j $ . 

Hemerobius humulinus L. 12-15.VII, 1 $ ; 17T8.VII, 1 $ ; 15-25.VIII, 2 $ ; 

30.VIII-11.IX, 1 $. 

Hemerobius stigma Steph. 28.VI-3.VII, 1 $ ; 30.VIII-11.IX, 2 9. 

Hemerobius nitidulus Fabr. 3-15.V, 5 3 2 $ ; 4-12.VI, 1 $ ; 26-29.VII, 1 ; $ 

1 $ ; 15-25.VIII, 2 31$; 26.IX-14.X, 1 $ . 

Boriomyia betulina (Strom) 3-15.V, 3 $ ; 15.V-3.VI, 3 $ ; 4-12.VI, 1 $ 1 $ ; 

12-15.VII, 1 $ ; 17-18.VII, 1 $ ; 15-25.VIII, 1 $ 1 $ ; 30.VII1-11.IX, 1 $ ; 

26.IX.-14.X, 1 $ . 

Boriomyia subnebulosa (Steph.) 3-15.V, 1 9 ; 4-12.VI, 1 $ ; 17-18.VII, 1 9 ; 

9-14.VIII, 1 9 ; 15-25.VIII, 2 9 . 

Micromus variegatus (Fabr.) 26-29.VII, 1 $ ; 15-25.VIII, 2 9 ; 30.VIII-11.IX, 

1 $• 
Sympherobius elegans (Steph.) 12-15.VII, 1 $ . 

C hry sop a flava (Scop.) 26-IX-14.X, 1 expî. 

Chrysopa carnea Steph. 26-29.VI, 1 expk; 3-7.VII, 2 expl..; 16-17.VII, 1 expl.; 

17-18.VII, 2 expl.; 9-14.VIII, 2 expl.; 12-25.IX, 6 expl.; 26.IX-14.X, 25 expl.; 

XI, 3 expl. 

Chrysopa ventralis var. prasina Burm. 26-29.VI, 2 expl.; 17-18.VII, 1 expl.; 

9-14.VIII, 2 expl. 

Chrysopa septempunctata Wesmael 26-29.VI, 2 expl.; 29.VI-3.VII, 1 expl.; 

9-14.VIII, 1 expl.; 26-29.VIII, 1 expl. 
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Chrysopa flavifrons Brauer 9-14.VIII, 1 expl. 

Cbrysopa albolineata Killington 26-29.VI, 2 expl.; 3-7.'VII, 3 expl.; 12-15.VII, 

1 expl.; 16-17.VII, 3 expl.; 17-18.VII, 4 expl.; 9-14.VIII, 1 expl. 

Chrysopa dorsalis Burm. 29.VI-3.VII, 1 expl.; 3-7.VII, 1 expl.; 16-17.VII, 1 

expl.; 17-18.VII, 1 expl. 

Chrysopa perla (L.) 13-18.VI, 2 expl.; 19-26.VI, 2 expl.; 26-29.VI, 2 expl.; 

29.VI-3.VII, 4 expl.; 12-15.VII, 2 expl.; 16-17.VII, 1 expl. 

Chrysopa abbreviata Curt. 19-26.VI, 1 expl.; 3-7.VII, 1 expl. 

Chrysopa phyll o chroma Wesmael 13-18.VI, 8 expl.; 19-26.VI, 2 expl.; 26-29. VI, 

6 expl.; 29.VI-3.VII, 7 expl.; 3-7.VII, 2 expl.; 8-12.VII, 1 expl.; 12-15.VII, 11 

expl.; 16-17.VII, 1 expl.; 17-18.VII, 7 expl.; 9-14.VIII, 3 expl.; 15-25.VIII, 4 

expl. 

De wijfjes van de Boriomyia-soorten zijn moeilijk te onderscheiden, zodat hier¬ 

over geen volledige zekerheid bestaat. Bij de Chrysopa s zijn de mannetjes en 

wijfjes zelden duidelijk verschillend, reden waarom ze hier als exemplaren zijn 

vermeld. De Neuroptera behoren merendeels tot de gewone wijdverspreide soorten 

met uitzondering van Sympherobius elegans, Chrysopa flavifrons, albolineata en 

dorsalis die minder gewoon zijn, maar waarvan het voorkomen in ons land nog 

zeer onvolledig bekend is. Aangaande de vliegtijden kan worden opgemerkt, dat de 

Neuroptera typische zomerinsekten zijn, soms met een voorkeur voor de voorzomer 

(Chrysopa perla) of voor de nazomer (Chrysopa carnea). 

Trichoptera: 

Plectrocnemia conspersa (Curt.) 4-12.VI, 2 $ ; 8-12.VII, 2 $ ; 15-25.VIII, 1 $ ; 

26-29.VIII, 4 $ 1 $ ; 30.VIIMl.IX, 1 $ ; 12-25.IX, 2 £ 2 $. 

Holocentropus picicornis (Steph.) 15-25.VIII, 1 $ . 

Cyrnus flavidus McL. 17-18.VII, 3 9 . 

Cyrnus crenaticornis (Kol.) 30.VIII-11.IX, 1 $ . 

Hydropsyche pellucidula (Curt.) 28.VI-3.VII, 2 $ ; 3-7.VII, 1 $ ; 8-12.VII, 

2 $ ; 16-17.VII, 1 $ ; 20-29.VII, 1 9 ; 15-25.VIII, 2 $. 

Hydropsyche contubernalis McL. 15.V-3.VI, 1 $ ; 4-12.VI, 25 $ ; 13-18.VI, 

1 $ ; 19-26.VI, 1 9 ; 28.VI-3.VII, 2 9 ; 3-7.VII, 5 $ ; 12-15.VII, 1 $ ; 

16-17.VII, 8 9 ; 17-18.VII, 6 $ 45 9 ; 20-29.VII, 15 $ 40 9 ; 15-25.VIII, 

2 $ 17 9 ; 26-29.VIII, 3 $ 10 9 ; 30.VIII-11.IX, 2 $ 14 9 . 

Dasystegia obsoleta (Hag.) 15-25.VIII, 1 3 1 9 . 

Agrypnia pagetana Curt. 15-25.VIII, 1 $ . 

Oecetis ochracea (Curt.) 20-29.VII, 2 9 ; 15-25.VIII, 1 9. 

Glyphotaelius pellucidus (Retz.) 4-12.VI, 1 9 ; 13-18.VI, 1 $ ; 15-25.VIII, 1 $ ; 

12-25.IX, 1 $ ; 26.IX-14.X, 1 $ ; XI, 1 $ . 

Limnephilus rhombicus (L.) 3-7.VII, 3 $ ; 15-25.VIII, 11 3 3 9 ; 26-29.VIII, 

3 $ 2 9 ; 30.VIII-11.IX, 4 3 1 9 ; 12-15.IX, 7^39- 
Limnephilus flavicornis (Fahr.) 15-25.VIII, 1 $ . 

Limnephilus marmoratus Curt. 13-18.VI, 1 $ ; 15-25.VIII, 2 $ . 

Limnephilus binotatus Curt. 28.VI-3.VII, 1 $ . 

Limnephilus lunatus Curt. 15-25.VIII, 3 9 ; 26-29.VIII, 1 «$ 1 9 ; 30.VIII- 

11.IX, 5 5 4 9 ; 26.IX-14.X, 7 $ 14 9 ; XI, 18 $. 
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Limnephilus af finis Curt. 12-25.IX, 2 $ . 

Limnephilus auricula Curt. 3-15.V, 17 2 5 9 ; 15.V-3.VI, 50 $ 13 9 ; 

4-12.VI, 2 2 ; 13-18.VI, 12 a 10 $ ; 26-29.VIII, 1 $ ; 30.VIII-11.IX, 7 2 19; 

12- 25.IX, 3 9 ; 26.IX-14.X, 15 $ 6 9 ; XI, 8 $. 

Limnephilus griseus (L.) 3-15.V, 2 J 3 9; 15.V-3.VI, 1 $ 5 9 ; 13-18.VI, 

2 $ ; 15-25.VIII, 1 2 ; 12-25.IX, 11 2 ; 26.IX-14.X, 37 2 2 9 ; XI, 20 2 

1 9- 
Limnephilus bipunctatus Curt. 13-18.VI, 1 $ . 

Limnephilus extricatus McL. 4-12.VI, 1 9 ; 13-18.VI, 1 $ ; 20-29.VII, 1 $ ; 

9-14.'VIII, 2 $ ; 15-25.VIII, 8 £ 3 9 ; 26-29.VIII, 1 î 1 ?. 

Limnephilus hirsutus (Piet.) 13-18.VI, 1 $. 

Limnephilus spar sus Curt. 15.V-3.VI, 1 $ 1 9 ; 4-12. VI, 1 9 ; 3-7. VII, 3 2 ; 

15-25.VIII, 8 2 1 9 ; 26-29.VIII, 8 $ 1 9 ; 30.VIIMl.IX, 5 2 5 9 ; 12-25.IX, 

15 2 3 9; 26.IX-14.X, 5229- 

Potamophylax latipennis (Curt.) XI, 1 $ . 

Stenophylax permistus McL. 3-15.V, 5 2 7 9 ; 15.V-3.VI, 11 2 5 9 ; 

13- 18.VI, 9 2 4 9 ; 3-7.VII, 1 9 ; 12-25.IX, 2 2 2 9 ; 26.IX-14.X, 16 2 12 9 ; 

XI, 8 2 6 9. 

Halesus radiatus (Curt.) XI, 1 $ . 

Halesus digitatus (Schrank) 26.IX-14.X, 1 2 . 

De samenstelling van de soorten verraadt de aanwezigheid van een beek en in 

mindere mate van stilstaand water in de omgeving. Van de 26 soorten leven onge¬ 

veer 16 als larve in stromend water en ca. 10 in stilstaand water, maar een scherpe 

scheiding is niet te trekken, daar ook in een beek liefhebbers van zwakstromend 

water een plaats vinden. Tot de soorten van het stilstaande water zijn te rekenen 

de vertegenwoordigers van Holocentropus, Cyrnus, Dasystegia, Agrypnia, Oecetis 

en verschillende Limnephilus-sootten. Al mogen wij met deze lijst een indruk 

krijgen van wat hier thans speciaal in de beek bij de Holtmühle leeft, een volledig 

beeld stelt het zeker niet voor. Uit Midden-Limburg zijn ongeveer 100 soorten 

Trichoptera bekend, waarvan deze lijst slechts 1/4 te zien geeft. 

Over de vier volgende soorten zijn nog enkele bijzonderheden op te merken. 

Hydropsyche contubernalis McL. was niet voor Nederland opgegeven, maar ver¬ 

moedelijk schuilt ze onder H. guttata Piet., die van verschillende plaatsen in Lim¬ 

burg, Gelderland en Zuid-Holland (langs de rivieren) vermeld staat. Kimmins 

(1957) heeft deze moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten van Hydropsyche 

gereviseerd, waarbij naast goede figuren van de manlijke genitalia ook die van de 

vrouwelijke genitalia zijn afgebeeld naar preparaten van abdominale segmenten. 

Van guttata heeft Kimmïns een lectotype aangewezen uit Genève van Pictet, dat 

zich toevallig in het museum te Leiden bevindt. Mede door onderzoek van dit type 

heb ik kunnen vaststellen, dat de exemplaren van Tegelen niet tot H. guttata 

behoren, maar tot H. contubernalis McL., beschreven uit Engeland. Ook preparaten 

van de wijfjes waren hiermede in overeenstemming. De vraag staat nog open, of 

guttata in Nederland voorkomt. 

Limnephilus bipunctatus Curt., in slechts 1 2 exemplaar in de lichtval van de 

Holtmühle te Tegelen gevonden, is een vrij zeldzame soort, bekend uit Limburg 
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(Maastricht, Aalbeek, Venlo, Plasmolen), Gelderland (Arnhem, Assel bij Apel¬ 

doorn, Wolfheze, Zeddam), Friesland (Leeuwarden, Kuikhorne) en Zuid-Holland 

(Noordwijk). Vele van de vermelde vindplaatsen zijn gebaseerd op vondsten in 

de vorige eeuw gedaan. 

Potamophylax latipennis (Curt.) Ook hiervan slechts 1 $ aangetroffen in 

november, zonder verdere datum. Ze werd door Fischer (1934) als Stenophylax 

stellatus (Curt.) van Venlo (v. D. Brandt) vermeld. Volgens Neboiss (1963) is 

Ltmnephilus stellatus Curtis een synoniem ervan. In recente tijd is deze zeldzame 

soort uit Zuid-Limburg (Mechelen, Gulpen) bekend geworden door vondsten van 

Br. Arnoud (Fischer, 1956). 

Halesus digitatus (Schrank). Eveneens slechts 1 $ van deze zeldzame soort, 

bekend uit Zuid-Limburg (Maastricht, Gulpen, Epen, Sambeek), Midden-Limburg 

(Vlodrop, Venlo), N.-Brabant (Breda, Ginneken) en Gelderland (Arnhem, 

Oosterbeek) (zie hiervoor Fischer, 1934, 1948). 

Tenslotte wil ik de heer F. C. J. Fischer te Rotterdam gaarne dank zeggen voor 

zijn bereidheid om de determinatie speciaal van de zeldzame soorten te controleren 

en de soortenlijst nomenclatorisch up to date te maken. 

Summary 

Notes are given on 148 Neuroptera and 867 Trichoptera specimens, collected 

during the months of May to November 1967 in a lighttrap, placed at Holtmühle, 

Tegelen, a village near the town of Venlo in the Netherlands province of Limburg. 

The series contains 18 species of Neuroptera and 26 of Trichoptera. Some species, 

especially of the Trichoptera, are rare in the Netherlands. 
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Vlindervallen. In Journal of The Lepidopterists’ Society 22 : 65—75, 1968, bespreekt 

D. F. Hardwick de verschillende typen, die in de V.S. en in Engeland in gebruik zijn. Het 

blijkt, dat in dit opzicht beide landen rustig langs elkaar heen gewerkt hebben en weinig of 

niets van eikaars werk afwisten. De schrijver geeft afbeeldingen van een val, die naar zijn 

ervaring uitstekend is voor de vangst van Noctuiden. Het is nu namelijk wel duidelijk, dat 

geen enkele val ideaal is voor alle groepen. Vooral de sterkte van de lichtbron is hierbij van 

invloed. Microlepidoptera worden veel beter gevangen met een zwakkere lamp dan met een 

sterke. Bij de Macro’s gedragen Noctuiden zich weer anders dan Geometriden. Om beschadi¬ 

ging zoveel mogelijk te voorkomen, plaatst de auteur een in vakjes verdeeld rooster onderin 

de val. De bij ons veel gebruikte emballage voor het vervoer van eieren is bij de Amerikaanse 

entomologen blijkbaar niet bekend. — Lpk. 
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Moderne systematiek van de Notodontidae (Lep.) 

door 

B. J. LEMPKE 

Terwijl in sommige vlinderfamilies de veranderingen in systematiek en nomen¬ 

clatuur niet van de lucht zijn, zijn er andere, waarbij al sinds tientallen jaren 

nauwelijks van enige wijziging sprake is geweest, afgezien van enkele bijwerkingen 

van de nomenclatuur van sommige soorten. Dit hoeft niet te betekenen, dat de 

systematiek van zulke families al zo goed gefundeerd was, dat er eenvoudig niets 

aan te verbeteren valt. Integendeel, in de meeste gevallen zal het betekenen, dat 

er nog geen specialist geweest is, die de hele familie aan moderne inzichten 

getoetst heeft. Komt zo iemand, dan blijken ook in dat geval de nodige correcties 

onontkoombaar te zijn. 

Een fraai voorbeeld hiervan vormen de Notodontidae. Al jaren lang heeft 

Prof. Dr. S. G. Kiriakoff zich intensief met deze familie bezig gehouden. Het 

resultaat van zijn studies is nu verschenen in de vorm van drie dikke delen van 

Wytsman’s Genera Insectorum, waarin alle genera van de Oude Wereld behan¬ 

deld zijn. (De Notodontidae van de Nieuwe Wereld zullen door Prof. Francle- 

mont bewerkt worden). In 1964 verscheen fascicule 217a, Genera Aethiopica et 

Malgassica met 213 pagina’s, 171 tekstfiguren en 11 platen, in 1967 gevolgd door 

fase. 217b, Genera Palaearctica met 238 pagina’s, 136 tekstfiguren en 8 platen, 

terwijl tenslotte in 1968 fase. 217c, Genera Indo-Australica, de rij besloot. Dit 

bevat 269 pagina’s, 193 tekstfiguren en 11 platen. 

Voor onze fauna is natuurlijk fascicule 217b van belang. Het werk begint met 

een determinatietabel van alle palearktische genera. Daarop wordt elk genus op de 

volgende wijze behandeld: oorspronkelijke diagnose, moderne aanvulling ervan, 

afbeelding van het genitaalapparaat van het $ van de type-species, opsomming 

van alle tot het genus behorende soorten met hun subspecies en vormen, voorzien 

van een uitvoerige bibliografie. Daar in de Cat. der Nederl. Macrolep. in afzien¬ 

bare tijd zeker geen modern overzicht van de Notodontidae zal verschijnen, geef 

ik hieronder een lijst van de soorten, zoals die er volgens de bewerking van 

Kiriakoff moet uitzien. Van de meeste soorten zijn één of meer subspecies 

beschreven. De logische konsekwentie daarvan is, dat ook voor onze fauna dan de 

trinominale nomenclatuur gebruikt wordt. In de regel betekent dit, dat de soort¬ 

naam herhaald wordt, daar bij ons bijna steeds de nominaatvorm voorkomt. Bij 

elk genus geef ik aan, op welke pagina in Kiriakoff’s werk het behandeld is, bij 

elke soort op welke pagina in supplement VI van de Catalogus deze te vinden is. 

Phalera Hübner, 1819 (p. 28) 

Phalera bucephala bucephala (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 354) 

Cerura von Schrank, 1802 (p. 58) 

Cerura vinula minax (Hübner, [1803—1808]) (suppl. VI: 335) 

Cerura erminea erminea (Esper, [1784]) (suppl. VI: 335) 
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Harpyia Ochsenheimer, 1810 (p. 66) 

Harp y ia bicuspis bicusp is (Borkhausen, 1790) (suppl. VI: 330) 

Harpyia jurcula furcula (Clerck, 1759) (suppl. VI: 332) 

Harpyia bifida bifida (Brahm, 1787) (suppl. VI: 333) 

Stauropus Germar, 1812 (p. 85) 

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 337) 

Peridea Stephens, 1828 (p. 91) 

Peridea anceps anceps (Goeze, 1781) (suppl. VI: 349) 

Notodonta Ochsenheimer, 1810 (p. 97) 

Notodonta dromedarius dromedarius (Linnaeus, 1767) (suppl. VI: 346) 

Notodonta tritophus tritophus (Esper, [1786]) (suppl. VI: 348) 

Ochrostigma Hübner, 1819 (p. Hl) 

Ochrostigma velitaris velitaris (Hufnagel, 1766) (suppl. VI: 351) 

Ochrostigma querna querna (Fabricius, 1787) (suppl. VI: 340) 

Drymonia Hübner, 1819 (p. 114) 

Drymonia dodonaea dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (suppl. VI: 341) 

Drymonia dodonaea trimacula (Esper, [1785]) (suppl. VI: 341) 

Drymonia ruficornis ruficornis (Hufnagel, 1766) ( = chaonia (Hübner, [1800]) 

(suppl. VI: 343) 

Drymonia melagona (Borkhausen, 1790) (nog niet vermeld in suppl. VI) 

Tritophia Kiriakoff, 1967 (p. 141) 

Tritophia phoebe phoebe (Siebert, 1770) (suppl. VI: 348) 

Hybocampa Lederer, 1853 (p. 153) 

Hybocampa milhauseri milhauseri (Fabricius, 1775) (suppl. VI: 338) 

Pheosia Hübner, 1819 (p. 157) 

Pheosia tremula (Clerck, 1759) (suppl. VI: 344) 

Pheosia gnoma gnoma (Fabricius, 1777) (suppl. VI: 345) 

[Ptilophora Stephens, 1828] (p. 162) 

[Ptilophora plumigera plumigera (Esper, [1785]) (nog niet inlands)] 

Pterostoma Germar, 1812 (p. 165) 

Pterostoma palpinum palpinum (Linnaeus, 1761) (suppl. VI: 353) 
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Ptilodon Hübner, 1822 (p. 171) 

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 351) 

Ptilodontella Kiriakoff, 1967 (p. 176) 

Ptilodontella cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) (= cuculla Esper, [1786]) 

(Cat. II: 108) 

Leucodonta Staudinger, 1892 (p. 179) 

Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) (suppl. VI: 350) 

Eligmodonta Kiriakoff, 1967 (p. 181) 

Eligmodonta ziczac ziczac (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 347) 

Odontosia Hübner, 1819 (p. 184) 

O dontosia carmelita (Esper, [1790]) (suppl. VI: 351) 

Gluphisia Boisduval, 1829 (p. 210) 

Gluphisia crenata (Esper, [1785]) (suppl. VI: 339) 

Clostera Samouelle, 1819 (p. 214) 

Clostera curtula curtula (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 356) 

Clostera anachoreta (Fabricius, 1787) (suppl. VI: 356) 

Clostera anastomosis anastomosis (Linnaeus, 1758) (suppl. VI: 355) 

Clostera pigra pigra (Hufnagel, 1766) (suppl. VI: 357) 

Opmerking 1. De Nederlandse populatie van Harpyia furcula behoort met zijn 

witte grondkleur tot de nominaatvorm. Deze komt ook in het westen van Duits¬ 

land en in Denemarken voor. Zie Daniel, Z. Wiener ent. Ges. 50 : 14, 1965. 

Opmerking 2. Drymonia dodonaea komt in ons land in twee subspecies voor. 

Ten zuiden van de grote rivieren vliegt de nominaatvorm, ten noorden subsp. 

trimacula Esper. In het grensgebied komen gemengde populaties voor. 

Opmerking 3. P til op hor a plumigera is van diverse vindplaatsen in de omrin¬ 

gende gebieden bekend en het is niet uitgesloten, dat de soort ook in het oosten 

van ons land zal opduiken, vandaar de opneming in de lijst. Hij vliegt laat in het 

jaar. 

Opmerking 4. Of Gluphisia crenata tot de nominaatvorm behoort of tot een 

afzonderlijke subspecies, weet ik nog niet, vandaar bij deze soort de binominale 

nomenclatuur. 

Summary 

In fascicule 217b of Wytsman’s Genera Insectorum (1967) Prof. ' Dr. S. G. 

Kiriakoff published a revision of the Palaearctic Notodontidae. A check list is 
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given of the Netherlands species of this family arranged according to this mono- 

graphy. After the name of the genus the page is given where it is treated in the 

publication of Kiriakoff, after the name of the species the page where this is 

treated in the Catalogue of the Netherlands Macrolepidoptera. Where one or more 

subspecies of a species are known, the trinominal nomenclature is used for the 

Netherlands species, with the exception of Gluphisia crenata, where it is not yet 

possible to indicate to what subspecies the Netherlands populations belong. 

When checking the specific names used by Kiriakoff (as far as the Nether¬ 

lands fauna is concerned), it struck me, that he gives Hübner as the author of bifi¬ 

da. This is in accordance with the great majority of the authors (including Daniel 

in his monography in Z. Wiener ent. G es. 50 : 25), but it is not correct. The 

species is already to be found in Borkhausen’s work Naturgesch. Eur. Schmetterl. 

3 : 374, 1790 (as Phalaena Bombyx bifida, not Bombyx bifida, as Kiriakoff 

writes). But even this is not the original description. It was given by Brahm (as 

Borkhausen rightly observes) in FueBly’s Neues Magazin 3 (2): l6l, 1787, 

where the species was amply described as Phalena bifida in the shape of a com¬ 

parison of caterpillar, chrysalis and imago of “Die grössere Art, wir wollen sie j 

einstweilen Phalena bifida nennen’’ and “Die kleinere Art Phalena furcula L.’’ 

He observes rightly that the caterpillar of the former feeds on Pop ulus, and 

that of the latter on Salix. There can be no doubt that Brahm is the correct author 

of the name bifida. But this was already written by Werneburg (Beitr. zur 

Schmetterlingskunde 2 : 136, 1864)! 

Amsterdam 10, Oude IJselstraat 12 III. 

Verdere ervaringen met Saturnia pavonia L. (Lep., Saturniidae) 

door 

J. P. C. BOOT 

In Ent. Ber. 25 : 190—200 (1965), beschreef ik mijn ervaringen met de kweek 

van Saturnia pavonia L. in 1963 en 1964. Opvallend was daarbij, dat bij elkaar 

opgekweekte mannelijke en vrouwelijke vlinders van eenzelfde legsel niet met 

elkaar paarden. Reeds eerder had ik hetzelfde waargenomen bij kweken van Orgyia 

antiqua L., Lymantria dispar L., Mimas tiliae L. en later bij Cerura vinula L. en 

Sphinx ligustri L. D. A. Vestergaard, R. Vis en J. G. van der Made te Rotter¬ 

dam ervoeren zulks ook bij een kweek van Ag lia tau L. blijkens hun mededeling 

in Ent. Ber. 26 : 42 (1966). 

Om hieruit nu te concluderen, dat bij de genoemde vlindersoorten kruisingen 

tussen exemplaren van eenzelfde legsel niet plaats vinden, m.a.w. dat op een of 

andere wijze inteelt wordt tegengegaan, lijkt me zeer gewaagd. Veeleer moet de 

oorzaak van het waargenomene m.i. worden gezocht in de gezamenlijke opkweek 

in doorgaans kleine ruimten. Immers in volle vrijheid legt de vrouwelijke vlinder 

haar eieren meestal niet allemaal op één plaats, doch in kleinere aantallen verspreid. 

Een kans om iets meer over de paringsgewoonten (zo we dit woord mogen ge¬ 

bruiken!) van pavonia te weten te komen kreeg ik in mei 1965. De heer H. S. 
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van Waveren te Haamstede vond toen in zijn tuin een vrouwelijk exemplaar van 

deze soort, dat hij bij mij thuisbracht. Het dier legde in de volgende nacht 151 

eieren. In verband met een gemaakte afspraak werden er hiervan 100 aan de heer 

W. J. Boer Leffef verzonden voor kweekproeven. De resterende 51 verdeelde ik 

in twee groepen. Groep 1 werd opgekweekt onder een afdakje bij mijn woning, 

groep 2 in een open schuur op ongeveer 300 meter afstand. Beide groepen werden 

met blad van eenzelfde voedingsplant opgekweekt (eerst meidoorn, later sierappel). 

Op 29 mei — na een eitoestand van 27 dagen — kwamen de rupsjes uit. In de 

derde week kreeg ik in beide groepen een aantal uitvallers, doordat kleine spinnen 

met het voer waren meegebracht. Het werd eerst ontdekt toen in groep 1 acht en 

in groep 2 zelfs elf slachtoffers waren gevallen! Vanaf 17 augustus tot 3 septem¬ 

ber vond in beide groepen het inspinnen in de cocons plaats. Valt nog te vermel¬ 

den, dat ook in deze kweek grote variatie in de breedte en vorm van de dwars- 

banden van de rupsen viel waar te nemen, terwijl de kleur der wratjes van helder 

geel tot oranje liep. 

De twee kooien met de cocons bleven ook gedurende de winter op de kweek¬ 

plaats, d.w.z. ongeveer in de vrije natuur. Zowel van groep 1 als van groep 2 kwa¬ 

men de vlinders uit tussen 9 en 22 mei 1966. Ze werden alle gemerkt door een 

klein stukje van een voorvleugel te knippen, bij groep 1 links en bij groep 2 rechts. 

Groep 1 leverde 7 mannelijke en 8 vrouwelijke vlinders op en groep 2 gaf 6 man¬ 

nelijke en 4 vrouwelijke. De dieren van groep 2 werden telkens nadat ze zich 

volledig hadden ontwikkeld in de kooi van groep 1 gebracht. Doordat de aantallen 

waarmee werd gewerkt eigenlijk te klein waren, kwam het wel eens voor dat een 

wijfje één of twee dagen moest wachten tot er een mannetje beschikbaar kwam. 

Twee maal werden respectievelijk 4 en 3 „vreemde mannen”, die uit de omgeving 

op de kooi kwamen aanvliegen, toegelaten. Deze toonden zich steeds actiever dan 

de reeds aanwezige tot de kweek behorende mannetjes en kwamen direct tot paring. 

Alle twaalf gekweekte wijfjes werden bevrucht. Deze 12 copula’s waren naar 

hun samenstelling te splitsen in drie groepen, nl.: 

4 tussen exx. van groep 1 en 2 (broers en zusters op 300 m van elkaar opge¬ 

kweekt) , 

1 tussen exx. van groep 1 (in één kooi opgekweekte broers en zusters), 

7 tussen gekweekte wijfjes met aangevlogen mannetjes. 

Een voorzichtige conclusie uit deze proef (met helaas te weinig exemplaren) 

zou dus mogen zijn, dat copula’s tussen wijfjes en mannetjes van eenzelfde legsel 

bij pavonia toch wel kunnen voorkomen. 

Tot deze ervaring kwam de heer I. A. Kaijadoe ook in zijn kweekexperiment 

met Clostera anachoreta F., door hem beschreven in Ent. Ber. 27 : 209—213 

(1967). In zijn zeer lezenswaardige bijdrage zien we echter ook, dat het in zijn 

groep van de geselecteerde anachoreta-poppen niet mogelijk bleek gunstige resul¬ 

taten te bereiken. We citeren: „Slechts weinig copula’s konden worden verkregen 

en voor zover er eieren werden afgezet kwamen deze of niet uit, of de rupsen 

haalden merendeels het popstadium niet. De groep is spoedig uitgestorven”. 

Nu zou het m.i. wel heel toevallig zijn geweest indien de door de heer Kaijadoe 

geselecteerde poppen allemaal uit één en hetzelfde legsel van de F2-dieren zouden 
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zijn voortgekomen. Ónmogelijk is dit echter niet. Voor het onderzoek deed het er 

overigens niet toe. Maar vooral het door hem gemelde niet-uitkomen van de eieren 

deed me in het vervolg van mijn pavonia-notities duiken. 

Al vroeg in het voorjaar van 1966 nh verzocht de heer W. J. Boer Leffef, 

wetende dat ik over pavonia-poppen beschikte, mij weer om toezending van enkele 

legsels om er zijn waarnemingen ten behoeve van het R.I.V.O.N. mee te vervolgen. 

Ik zond hem vier legsels, toevallig juist die, welke waren afgezet door de wijfjes 

van de eerder genoemde 4 copula’s tussen exx. van groep 1 en 2. Deze legsels 

bestonden resp. uit 156, 150, 107 en 153 eieren. Yan ieder legsel hield ik 15 

stuks voor mezelf. Ze werden copula’s-gewijs opgeborgen. In twee gevallen kwa¬ 

men alle 15 eieren uit, van het derde hoopje van 15 kwamen er slechts 5 uit en 

van het vierde geen enkele! Aangezien ik me, zeer tot mijn spijt, niet genoeg vrij 

kon maken om de rupsen op te kweken, bracht ik één groepje op een meidoorn- 

struikje, niet ver van mijn woning en het andere op een appelstruikje dat vrij van 

pesticiden bleef. Het laatste groepje werd bovendien tegen vogels en parasieten 

beschermd met een fijn gaas. 

Om de twee à drie dagen werden de uitgezette rupsjes gecontroleerd. Daarbij 

ontdekte ik, dat in het mei doornstruik je nog een pavonia-legsoï, en wel een volle¬ 

dig, was terechtgekomen. Mogelijk afkomstig van een van de andere wijfjes, die ik 

na de copulatie alle had vrijgelaten. Opmerkelijk was het ook weer, dat de jonge 

rupsjes die ik op verschillende bladeren van een tak had uitgezet, na een paar 

dagen bijeen zaten op één blad, hetgeen ook bij vorige kweken van pavonia werd 

waargenomen. 

Zowel op de meidoorn als op de appelstmik verdwenen allengs de jonge rupsen. 

Op 29 juni noteerde ik, dat op de meidoorn geen enkele raps meer te vinden was, 

echter ook niet van het wat later ontdekte volledige legsel Ik vermoed, dat ze alle 

ten prooi zijn gevallen aan mieren, spinnen en vogels (b.v. koekoeken). Op de 

appelstmik waren toen nog 3 rupsen ! Ondanks de gaasbeschutting stierven er hier¬ 

van na de tweede vervel ling 2. De derde haalde nog een volgende vervelling, doch 

stierf toen ook. Kwam dit door een misschien niet gunstige plaats van de appel 

struik? Of toch door de inteelt? Vragen waarop ik geen antwoord kan geven. 

Hoe liep het nu af met de eieren die aan de heer Leffef waren gezonden en die 

immers tot dezelfde 4 legsels behoorden? Op 21 juni schreef hij mij: „Van de 

pdvoma-eiQren is slechts een klein deel uitgekomen. En de rupsjes hebben binnen 

een week de geest gegeven!” 

Zou er dus toch sprake zijn van een verzwakkende invloed door de inteelt? Wie 

kan er eens de tijd vinden om op dit gebied serieus te gaan experimenteren? Moge 

dit bericht er hem enige inspiratie toe geven! Er is nog zo heel veel waarvan we 

nog zo heel weinig weten ! 

Summary 

Breeding experiments with Saturnia pavonia suggest that the descendants of 

crosses between males and females of the same brood (brothers and sisters) are 

very weak. Only a small part of four different batches of eggs hatched, most cater¬ 

pillars died very young and not a single chrysalis was obtained. 

Haamstede, „Oase”, Duinwegje 31. 
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Dermation (Dermation) galllnulae spec. oov. (Acarina: 

Sarcoptiformes) from Gallinula chloropus L. (Aves : Rallidae) 

by 

F. LUKOSCHUS, A. FAIN and F. M. DRIESSEN 
(Zoological Institute, Catholic University, Nijmegen; 

Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold, Antwerp) 

Investigating a Gallinula chloropus L., found dead near Nijmegen, we found 

a number of mites of the family Epidermoptidae Trouessart, deviating from species 

so far described. 

The characteristics: genu II with only one seta, anus ventral with lateral shields, 

trochanteres I and II ending anteriorly in a sharp chitinous process, tarsi and 

femora of the posterior legs with retrorse processes, without fixation organs on the 

gnathosoma and the idiosoma, setae / 2 lacking, setae a e present, point to the 

genus Dermation Trouessart and Neumann (1388) subgenus Dermation. The 

species of this sebgenus are parasites on the skin of Rallidae. 

Species: 1. Dermation (Dermation) hihamatum Trouessart et Neumann (1888) 

from Porzana pusilla intermedia (Herrn.), patria France. 2. Dermation (Derma¬ 

tion) laterally Fain (1964) from Laterallus melanophaius oenops (Sel, et Salv.), 

patria South America. 

Dermation (Dermation) galllnulae spec. nov. 

Female (holotype). — With the characters of the subgenus Dermation, habitus 

as Dermation lateralli Fain (1964). Idiosoma 199 p long and 148 p wide, in ten 

paratypes 0 197 p (185—213) long and 0 148 p (137—162) wide. 

Venter (fig, 1). — Idiosoma broadly oval in shape. Cuticle striated, epimera 

I convergent, their posterior extremities fused with the epigynium. Genital aperture 

triangular with two small genital apodemes. Anus subtemunal ventral sur¬ 

rounded by a sclerotized shield U-shaped and open anteriorly. Palpi two- 

segmented, each carrying a hair, enveloped with membranes, Gnathosoma compact 

with a pair of setae ventrally (gn s) and dorsolateraily. Two pairs of coxal setae: 

ex I (12 p), cxlll (18 p); three pairs of genitals: g a (13 p) situated dose to 

cxl, g m (20 p). near the internal end of the epimera IV, g p (18 p) at the level 

of the eplmerites IV, Gn the U-shaped perianal shield setae at (11 p), a e (11 p), 

d4 (5 p), d 5 (59 p) and the long 15 (177 p). 

All the free segments of the legs normally developed. Hind legs longer than 

fore legs. Tarsi I—IV .and tibiae I and II with distinct transversal edges on the 

ventral surface. Tarsi III and IV with a strong hook ventral latero-posterior and 

a smaller dorsal latero-anterior arising from the base directed backwards. Femora 

III and IV with strong recurved barbed hooks ventral latero-posterior and smaller 

hooks at the base dorso-median (fig. 2). Trochanteres I and II ventral latero- 

anterior with finely attenuated chitinous processes. 

Chaetotaxy of the legs: tarsi 6-6-6-5; tibiae 1-1-14; genua 2-1-0-0; femora 

1-1-0-0; trochanteres 1-1-1-0. 
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Fig. 1. Dermation (Dermation) gallinulae, n. sp., female (holotype), venter. The egg-shape 

is projected into the figure from a paratype. 

Solenidiotaxy: tarsi 2-1-0-0-, tibiae l-l-l-l; genua 1-1-0-0. 

Dorsum (fig. 2) with 2 large median (a propodosomal and a hysterosomal) 

and two pairs of smaller lateral propodosomal punctured shields. The inner lateral 

shields distinctly separated from the propodosomal shield (also in all paratypes). 

Hysterosomal shield trapezoidal 99 ,ji long and 83 /x maximum width. 

Setae sc i very weak (4 /x), sc e 35 /x long, setae / 1 and h on the sclerotized 

ends of epimera III. The lateral setae 2 and 3 are lacking. Unsclerotized cuticle 

coarsely striated. 

Male (allotype). — Idiosoma round, terminating posteriorly in two partly 

membranous lobes. Length including the lobes, but without the gnathosoma 
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Der mat ion (Dermation) gallinulae, n. sp. 

Fig. 2. Female, dorsum; Fig. 4. Male (allotype), dorsum. 

158 p, in 4 paratypes 154—165 p. Greatest width 112 p (109—120 p in the 

paratypes). 

Venter (fig. 3). — Epimera I separated, epimera III bifid at the internal 

ends. Genital region with a short penis and a sclerotized field on each side at the 

level of trochanter III. Large adanal suckers on the terminal lobes. 

Chaetotaxy of the ventral idiosoma: cx I (19 p) between the ends of epimera I 

and II, cx III (29 p) near the base of trochanter III, three pairs of genitals, g a 

(5 ja) situated close to the penis, g m (20 p) at the end of epimera IV, g p (9 p) 

at the level of trochanteres IV; ai (10 p) near the anal opening, thin s h (31 p). 

Legs III much stronger and longer than legs IV. Legs I and II as in the female. 

Tarsus III as in the female, but not distinctly thicker than the tibia III. Femur III 

ventral with a little process, dorsal without process. Tarsus IV normal without 

recurved processes, setae latero-posterior modified into very short cylindrical and 

transparent sensory setae situated on slightly raised areas {sa and sb). Tarsus IV 

thinner than tibia IV. Femur IV without processes. Chaetotaxy of the legs as in the 

female. 

Dorsum (fig. 4) : Two median and two pairs of small lateral propodosomatal 

shields well separated from the median propodosomatal shield as in the female. 

Sejugal furrow present. Unsclerotized cuticle coarsely striated. Hysterosomal shield 

very broad, extending through the lobes, its metapodosomal part separated from 

the opistosomal part by lateral incisions at the level of the trochanter IV. Setae sc i 

weak and thin (4 p), sc e stronger and 34 p, humural setae (56 p) stronger and 

longer than subhumural ; / 1 thin and short (5 p). Dorsal on the lobes are situated 

the thin d 4 (12 p), d 5 (21 p), a e (22 p) and the strong and long / 5 (142 p). 

The membranous inside of the lobes is forming little bays. Setae l 3 are lacking. 

Tritonymph: Idiosoma, broadly oval in shape, 206 p long and 136 p wide. 

Venter (fig. 5) : Epimera I are not convergent and very small in their internal half 
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Fig. 3. Dermation (Dermation) gallinulae, n. sp., male (allotype), venter. 
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epimera III very short, anus without surrounding shield. Setae as in the female, 

but the genitals displaced, cx I 15 g, cx III 15 jx, g a 10 jx, g m 12 jx, g p 11 jx, 

s fa 18 fx, ai 10 g, a e 8 jx, d 4 4 jx, d5 31 g, / .5 142 ju,. 

Chaetotaxy and solenidiotaxy of the legs as in the female. Barbed hooks on 

femora III and IV shorter than in the female. 

Dorsum (fig. 6) : Median propodosomatal shield and outward propodosomal 

shields as in the female, inner shields lacking. Hysterosomal shield splitted. Setae: 

sc e 28 g, sc i 4 ^ h 87 g,, / 1 4 jx. 

Protonymph : Shape as in the tritonymph, idiosoma 172 ^ long and 119 g 

wide. Present are: cx I 12 g, cx III 12 jx, g m 8 /x, a z 4 ^ ^ 5 jx, d 4 4 jx, d 5 

25 g, / i 113 g, s fa 14 jx, h 50 fx, 11 4 jx, sc e 19 /x, ir i 3 jx. Dorsal shields as 

in the tritonymph. 

Legs as in the tritonymph without ventral hooks on femur IV. 

Chaetotaxy of the legs: tarsi 6-6-6-4; tibiae 1 »1-1-1; genua 2-1-0-0; femora 

1-1-0-0; trochanteres 0-0-0-0. 

Solenidiotaxy: tarsi 1-1-0-0; tibiae 1-1-1»!; genua 11-0-0. 

Larva: Shape as in the tritonymph, idiosoma 127 g long and 76 jx wide. 

Present are: cx I 8 jx, cx III 12 jx, 11 2 jx, 15 78 g, fa 44 jx, s fa 8 jx, sc e 16 jx, 

sc i 2 jx. Dorsal shields as in the tritonymph. 

Legs I—III as in the tritonymph, but without ventral hook on femur III. 

Chaetotaxy of the legs: tarsi 6-6-6; tibiae 1-1-1; genua 2-1-0; femora 1-1-0; 

trochanteres 0-0-0. 

Solenidiotaxy 1-1-0; tibiae 1-1-1; genua 1-0-0. 

Dermation (Dermal/on) gallinulae, n. sp. 

Fig. 5. Tritonymph, venter; Fig. 6. Tritonymph, dorsum. 
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Eggs: the shape of one egg of a paratype is projected into fig. 1, length 138 ji, 

width 74 pi. 

Host and locality: On the skin of Gallinula chlor op us L., Nijmegen, 

The Netherlands, 13.1.1968. 

Types: Holotype female and allotype male: Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Leiden. 

Paratypes female and male: British Museum (Natural History), 

London; National Museum, Washington; Institut de Médecine Tropicale Prince 

Léopold, Antwerp; Zoologische Staatssammlung, München; Zoologisch Labora¬ 

torium, Nijmegen. 

Paratypes female: Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris; Zoo¬ 

logical Institute of the Academy of Sciences, Leningrad; Zoologisches Staatsinstitut 

und Museum, Hamburg. 

Remark for the definition of the genus Dermation : The marks of determination 

given above are well matched to the definition of the genus given by Fain 1965, 

except the absence of the setae / 3 ask a modification of the genus characteristics. 

Instead of “the setae / 3 are always present’’ we may say “setae / 3 present in most 

of the species”. 

Key to the species of the subgenus Dermation (Dermation) Trouessart et 

Neumann (1888): 

1. — In the female: tarsi III and IV thick, approximately as wide as long with a 

strong internal retrorse chitinous process; femora IV without dorsal retrorse process. 

In the male: tarsi III short and thick with a strong internal barbed process; 

femora III with a strong barbed retrorse ventral process; legs III very thick . . 

.. . . . D. (D.) hihamatum Trouessart et Neumann, 1888. 

— In the female: tarsi III and IV longer than broad with small retrorse process; 

femora IV with a well developed retrorse dorsal process. 

In the male: tarsi III much longer than wide with a small non-barbed process; 

femora III with small non-barbed process; legs III longer and stronger than legs 

IV, but not extremely thick...2. 

2. — In the female: accessory propodosomatal shields fused with the median 

shield; setae / 3 present, ai absent, sc e shorter than 25 jx. 

In the male: setae / 3 present, sc e shorter than 25 g,; terminal lobes undivided. 

.. . . . . . . . . . D. (D.) later alii Fain, 1964. 

— In the female: accessory propodosomatal shields separated from the median 

shield; setae / 3 absent, ai present, sc e longer than 30 g 

In the male: setae l 3 absent, see longer than 30 terminal lobes inside with 

little bays.D. (D.) gallinulae spec. nov. 
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Professor Dr. J. H. Stock 

Op 24 februari j.l. aanvaardde Prof. Dr. J. H. Stock zijn ambt als gewoon 

hoogleraar in de systematische en geografische dierkunde aan de Universiteit van 

Amsterdam. 

Bestuur en Redactie wensen hem geluk met deze eervolle benoeming en hopen, 

dat hij lange jaren dit ambt met veel voldoening zal waarnemen. 

Afdeling „Zuid-Holland”. De afdeling zal de laatste vergadering van het seizoen houden 

op woensdag 23 april a.s. om 20 uur in het Museum v. Nat. Historie, Raamsteeg 2 te 

Leiden. 

Zoals gewoonlijk is deze vergadering bedoeld voor demonstraties van meer uitgebreide 

aard, vertoning van dia’s e.d., een en ander wel graag in overleg met de Directie van het 

Museum. Desgewenst zal ik met alle genoegen bemiddeling verlenen. 

Introducé(e)s zijn van harte welkom. 

I. A. Kaijadoe, Secretaris, Regentesselaan 16, Oegstgeest. 

Symposium over Biosystematiek. Op 14 en 15 april a.s. zal in het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam-Oost, een Symposium over Biosystematiek 

gehouden worden. Het gaat uit van de Kon. Ned. Botanische Vereniging en de Ned. 

Dierkundige Vereniging in samenwerking met de Biologische Raad van de Kon. Ned. Aka¬ 

demie van Wetenschappen. Aanvang beide dagen om 10 uur v.m. Toegang gratis. 

Op 14 april opent Prof. Dr. K. H. Voous het symposium met een inleiding, waarna 

die dag nog vier sprekers het woord zullen voeren. Op 15 april houden vijf sprekers 

een voordracht, waarbij Dr. J. T. Wiedes, die zal spreken over: „Vijgen en vijgewespen, 

een voorbeeld van biosystematisch onderzoek aan een symbiose”. 

WAV 2 31969 
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Verslag van de 14de Lente vergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 14de Lentevergadering der Nederlandse Entomologische Vereniging werd 

gehouden op zondag 12 mei 1968 in één der zalen van het Artis Restaurant in 

Amsterdam. Deze vergadering werd voorgezeten door de Voorzitter, Dr. G. 

Barendrecht. Bericht van verhindering wegens ziekte was binnengekomen van 

Dr. P. A. van der Laan. 

Aanwezig waren: Dr. G. Barendrecht, Dr. J. C. Betrem, Ir. B. T. Bosman, W. Coenders, 

Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, Dr. G. L. van Eyndhoven, Dr. D. C. Geijskes, 

W. de Groot, M. J. Gijswijt, W. Hellinga, Dr. D. Hille Ris Lambers, E. Houkes, 

G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. Janse, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J. 

Kabos, J. Krikken, W. Kuijken, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, 

Drs. J. A. W. Lucas, H. van Oorschot, R. van Oorschot, A. de Smidt, H. J. L. T. Stam¬ 

meshaus, Prof. Dr. J. van der Vecht, P. Vroegindeweij, H. J. M. Wassink, Dr. J. T. Wiebes, 

Drs. H. Wiering, Prof. Dr. J. de Wilde, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, C. J. Zwakhals. 

Eén handtekening was onleesbaar en er waren twee introducés. Mevrouw A. Corporaal- 

van Rienderhoff nam aan de lunch deel. 

Nadat de Voorzitter om ca. 11 uur de vergadering geopend had en aîle aan¬ 

wezigen hartelijk welkom had geheten, gaf hij het woord aan de Secretaris voor 

het voorlezen van zijn 

Verslag Nederlandse Entomologische Vereniging 1967—1968 

De Lentevergadering, waar mijn vorige verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 

15 april 1967 in Amsterdam. In deze vergadering vond een bestuurswisseling plaats. 

Dr. G. Barendrecht werd tot voorzitter gekozen wegens het aftreden van Prof. Dr. J. van 

der Vecht. In verband met deze mutatie kwam de verkiezing van een nieuw bestuurslid 

aan de orde. Hiertoe werd gekozen Dr. J. T. Wiebes, die de functie van vice-voorzitter op 

zich heeft genomen. 

De Zomerbijeenkomst, welke wederom een zeer goede opkomst te zien gaf, vond plaats 

op 10 en 11 juni in Beetsterzwaag, onder ere-voorzitterschap van Dr. G. L. van Eyndhoven. 

Tijdens deze bijeenkomst werd Prof. Ir. T. H. van Wisselingh tot ere-voorzitter benoemd 

voor de zomerbij eenkomst in 1968, die ergens in de Peel of in Limburg gehouden zou wor¬ 

den. Aangezien er in de eerstgenoemde streek geen geschikte accommodatie gevonden kon 

worden, werd deze zomerbij eenkomst in Valkenburg gehouden, waar alle deelnemers in één 

hotel onderdak konden vinden. 

De Herfstvergadering vond plaats op 18 november in Amsterdam. Deze wederom druk 

bezochte vergadering werd gecombineerd met een vergadering van de Afdeling voor Toege¬ 

paste Entomologie. 

De Wintervergadering werd gehouden op 18 februari 1968 in het Rijnhotel in Rotterdam. 

Tijdens de daaraan voorafgaande buitengewone vergadering vond een bestuurswisseling 

plaats in verband met het aftreden van Dr. G. Kruseman. In zijn plaats werd Dr. C. A. W. 

Jeekel in het bestuur gekozen, waar hij wederom de functie van bibliothecaris op zich nam. 

Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van 

J. J. Bolland en Mr. P. A. Gunning. Laatstgenoemde had zitting in het bestuur van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting en heeft als zodanig veel voor onze vereniging gedaan. 
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Voor het lidmaatschap bedankten: de gewone leden D. L. Booy, D. P. J. Burré, A. J. Cavé, 

C. Jansen en de studentleden G. H. Buining, J. Vermeulen en F. Neyenhuys. 
Daarentegen kon Uw secretaris de navolgende nieuwe leden inschrijven: 

Buitenlandse leden: Arbeitsgemeinschaft rheinischer Koleopterologen, Düsseldorf, 

André Verhaeghe te Kortrijk en Broeder M. Lievens te Merchtem. 

Gewone leden: J. P. Kooy, H. Pijpers, Th. Hurkmans, A. Walraven, K. van der 

Giesen, G. J. de Haan, F. H. Dijk, K. J. Schipper, H. R. Bolland, A. van Franken- 

huysen, A. van Tuyl, A. E. P. Schreurs, Drs. J. Belle, A. Blom, Ir. B. T. Bosman, 

Weleerwaarde Heer J. Teunissen, L. H. Blom. Drs. J. J. Meilink en A. de Smidt zijn 

van studentlid nu gewone leden geworden. 

A d s p i r a n 11 i d : G. E. ter Heyne. 

Studentleden: A. Cox, A. Diemel, W. van Raamsdonk. 

Alle nieuwe leden wens ik toe dat zij van hun lidmaatschap veel genoegen zullen beleven. 

Onze vereniging telt thans : 1967 1968 
Ereleden 15 15 
Leden van Verdienste 4 4 
Begunstigers 15 15 
Corresponderende leden 2 2 

Buitenlandse leden 31 34 

Gewone leden 394 407 
Studentleden 67 65 
Adspirantl eden 13 14 

541 556 

tegenover 532 in 1966 en 521 in 1965. 

Uw voorzitter bracht enkele malen het voorgeschreven bezoek aan de bibliotheek, over de 

toestand waarvan een nader verslag zal worden uitgebracht. 

De onderhandelingen met het Presidium der Universiteit van Amsterdam zijn thans met 

succes beëindigd, zodat o.a. de salarispost van de bibliothecaresse niet langer ten laste komt 

van de vereniging. 
Het concept van de voorgestelde wetswijziging werd aan alle leden toegezonden en zal op 

deze lentevergadering goedgekeurd dienen te worden. 

De commissie inzake de Uyttenboogaart-Eliasenprijs werd benoemd en zal op deze verga¬ 

dering verslag uitbrengen. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Ook in deze 

afdeling neemt het aantal leden gestadig toe. 

De Commissie voor Natuurbescherming vergaderde éénmaal en over de activiteit van deze 

Commissie zal de secretaris U het een en ander meedelen. 
De Afdeling Noord-Holland en Utrecht, de Afdeling Zuid-Holland en de Afdeling Zuid- 

Oost Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. Deze vergaderingen laten een 

grote opkomst zien. De Afdeling Zuid-Oost Nederland organiseerde wederom enkele excur¬ 

sies. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde twee maal. Ook in deze 

verslagperiode was de samenwerking tussen de stichting en de N.E.V. weer bijzonder prettig. 

Wederom zijn wij de stichting dankbaar voor de grote geldelijke steun, die zij onze vereni¬ 

ging verleent. Ook dit jaar werden weer subsidies verleend voor studie- en verzamelreizen 

alsmede voor bezoeken aan het Internationale Entomologisch Congres in Moskou. 

Het contact met enkele buitenlandse zusterverenigingen, van wie wij regelmatig verslagen 

en convocaties voor vergaderingen en excursies ontvangen, werd in dit verslagjaar in zoverre 

uitgebreid, dat enkele van onze coleopterologen hebben deelgenomen aan een excursie in het 

Moezeldal van de Arbeitsgemeinschaft rheinischer Koleopterologen. Dit contact heeft naast 

gezamenlijk vangen geleid tot een uitvoerige gedachtenwisseling over vangmethoden, wijze 
van prepareren, conserveren, enz. 

Op hun beurt hebben een aantal Duitse keververzamelaars een weekend-excursie in Arcen 

meegemaakt, die door enkele van onze leden was georganiseerd. Ook deze excursie en de 



64 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.IV. 1969 

daaraan verbonden gedachtenwisseling waren bijzonder geslaagd te noemen en het ligt in de 
bedoeling meer van dergelijke excursies te houden, waaraan dan ook andere groepen verza¬ 

melende leden zullen kunnen deelnemen. In dit verband dient ook vermeld te worden, dat de 

Deense entomologische vereniging op 21 februari j.L haar 100ste verjaardag vierde. Een uit¬ 

nodiging tot het zenden van een afgevaardigde was aan diè verenigingen gezonden, welke 

ook 100 jaar of ouder waren. 
Uw secretaris heeft onze vereniging in Kopenhagen vertegenwoordigd, hetgeen door onze 

Deense vrienden bijzonder op prijs werd gesteld, te meer daar de andere uitgenodigde vereni¬ 

gingen verstek lieten gaan. Een meer uitgebreid verslag van dit bezoek is inmiddels in de 

Ent. Ber. gepubliceerd. Tijdens en na de festiviteiten was er ruimschoots gelegenheid con¬ 
tacten te leggen, welke in de toekomst zeker nog verdiept zullen worden. 

Al met al heeft dit jaar vele activiteiten te zien gegeven en ik zie ook de toekomst met 

veel vertrouwen tegemoet. 

Hierna gaf de Voorzitter het woord aan de aftredende Penningmeester, Drs. 

H. Wiering, voor zijn 

Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1967 

Voor U liggen thans de Balans per 31 december 1967 en de Verlies- en Winstrekening 

over 1967. Wanneer U met argusogen zoekt naar het tekort, dat de penningmeester wel weer 

gemaakt zal hebben, dan komt U bedrogen uit: het is mij gelukt mijn laatste jaar als pen¬ 

ningmeester met een winst van ƒ 399,19 af te sluiten. 

Zoals gebruikelijk zal ik enkele bedragen van deze opstellingen met U bespreken. Onder 

het hoofd Debiteuren staan o.a. de Noordhollandse Uitgevers Maatschappij met een bedrag 

van bijna ƒ 31.000,— als afrekening voor het tijdschrift Entomologia Experimentalis et 

Applicata en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met een bedrag van maximaal 

ƒ 5.000,— als subsidie voor de uitgave van het Tijdschrift voor Entomologie. Een ander hoog 

bedrag vormt Crediteuren: per 1 januari 1968 was er nog een bedrag van ruim ƒ 28.500,— 

te betalen aan de firma Ponsen en Looijen te Wageningen als drukkosten voor onze tijd¬ 

schriften. Ook aan de boekbinder was nog een bedrag te voldoen van bijna ƒ 5.800,—. Wat 

de Verlies- en Winstrekening betreft kan ik opmerken, dat voor aankoop van boeken voor de 

bibliotheek in 1967 ƒ 10.261,74 besteed is. De post salarissen is door een overeenkomst met 

de Universiteit van Amsterdam m.i.v. 1 januari 1967 geheel ten laste van deze instelling 

gekomen. 

Bij de begroting voor 1968 slechts enkele opmerkingen. Het is noodzakelijk in de toe¬ 

komst onder ontvangsten voor Tijdschrift voor Entomologie en Entomologische Berichten ook 

de exemplaren te rekenen, die van deze tijdschriften gebruik worden voor ruil t.b.v. de 

bibliotheek. Dit houdt in, dat de kosten voor de bibliotheek met eenzelfde bedrag zullen 

stijgen. De subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Tijdschrift 

voor Entomologie is m.i.v. 1 januari 1968 overgenomen door de organisatie ZWO. De be¬ 

groting toont een tekort van ƒ 23.500,—. Aan de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting zal een 

subsidie gevraagd worden ten bedrage van het tekort, waarbij ƒ 21.200,— bestemd zal zijn 

voor de bibliotheek en ƒ 2.300,— voor de uitgave van Entomologische Berichten. 

Wanneer ik aan het eind van mijn periode als penningmeester de afgelopen 6 jaar overzie, 

dan blijkt, dat er in deze jaren op financieel gebied wel wat veranderd is. Deze periode is 

gekenmerkt door een steeds verder stijgen van de prijzen. Als voorbeeld moge dienen, dat de 

uitgaven t.b.v. Entomologische Berichten van ƒ 9.000,— tot ƒ 13.300,— zijn opgelopen, 

waarbij het aantal pagina’s nog teruggebracht is van 264 tot 240. Dat de bedragen voor 

contributie en abonnementen hieraan aangepast moeten worden, is zonder meer duidelijk; het 

financieel beleid is erop gebaseerd, dat van de Verlies- en Winstrekening de posten Onkosten 

en Entomologische Berichten in evenwicht zijn met Contributies en Rente. Voor 1969 is een 

contributieverhoging waarschijnlijk niet nodig, voor 1970 lijkt hieraan niet te ontkomen. 

Een ander punt is de subsidiëring van Tijdschrift voor Entomologie door de overheid. In 

1962 werd nog ƒ 1.000,— ontvangen van het toenmalige Ministerie van O. K. en W„ waar- 
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voor 16 exemplaren van het tijdschrift aan het ministerie geleverd moesten worden. In 1968 

is de subsidiëring overgegaan naar de organisatie ZWO, die voor dit jaar een bedrag van 

I maximaal ƒ 6.000,— gereserveerd heeft, waarvoor slechts één exemplaar van het tijdschrift 

j overgelegd moet worden. 
Na lang onderhandelen met de Universiteit van Amsterdam is, zoals ik reeds in het begin 

I van mijn verslag vermeldde, de post salarissen van de bibliotheek geheel ten laste van deze 

instelling gekomen. Dit gaf in 1967 reeds een besparing van ƒ 11.000,—. 

In de afgelopen 6 jaren heb ik geen beleid gevoerd inzake de belegging van ons kapitaal, 

i U kunt dan ook, wanneer U de financiële rapporten van deze jaren vergelijkt, daar weinig 

veranderingen in waarnemen. De opbrengst aan rente is in deze periode weinig toegenomen. 

Door het overlijden van mevr. J. P. Veth-van Vlaanderen kwamen effecten tot een bedrag 

■ van ƒ 20.000,— in volle eigendom, hetgeen in het laatste jaar resulteerde in een vermeer¬ 

dering aan rente van ongeveer ƒ 1.000,—. 

Dit verslag en mijn functie als penningmeester zou ik graag willen eindigen met mijn 

hartelijke dank te betuigen aan de nu nog zittende en oud-bestuursleden, aan de leden van de 

redactiecommissie, aan mevr. Slichtenbree van de bibliotheek, aan de heren Hendrikse 

en De Beer van de Nederlandse Overzee Bank en aan vele anderen, voor de prettige en 

vriendschappelijke wijze, waarop ik met hun heb mogen samenwerken. 

BALANS PER 31 DECEMBER 1967 

Activa 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom 

Effecten in volle eigendom .... 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom 

Debiteuren . .. 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting . . . 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. . . . 

Postgiro.. 

Boekenfonds .... ..... 

Bibliotheek .......... 

Monografieën N.E.V. 

ƒ 13.770 — 

56.816.66 

5.100,— 

44.895,95 

16.397,15 

1.134,71 

13.118.67 
P.M. 

P.M. 

3.370,55 

ƒ 154.603,69 

Passiva 

Kapitaal.....,, 51.467,26 

Legaat Dr. Reuvens.. 13.770,— 

Reserve voor koersverlies ....... ... . . . „ 11.423,55 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier ................. 5.100,— 

Fonds Hacke Oudemans ..  „ 200,— 

Fonds Mac Gillavry.  „ 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting.„ 236,35 

Tijdschrift E.E.A.„ 3.141,77 

Crediteuren ..    „ 39.652,78 

Reserve voor gevoteerde bedragen.„ 23.842,24 

Reserve inzake Monografieën N.E.V.. . . . „ 3.370,55 

Saldo winst over 1967 .„ 399,19 

ƒ 154.603,69 
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VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1967 

Verliezen 

Tijdschrift voor Entomologie 

Entomologische Berichten 

Bibliotheek ...... 

Afschrijving Debiteuren . . 

Onkosten. 

Rente (lening o/g) .... 

Saldo winst over 1967 . 

Winsten 

Contributies .......... 

Rente (diversen). 

Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 

Monografieën N.E.V.. 

Saldo verlies over 1967 .. 

begroot 

ƒ 6.541,58 ƒ 6.500,— 

.„ 10.174,69 „ 10,900— 

„ 16.285,12 „ 16.300,— 

„ 36,50 „ —,— 

„ 3.208,96 „ 2.700,— j 

„ 157,63 „ 400,— 

„ 399,19 53 ‘ 

- 

ƒ 36.803,67 ƒ36.800,— 

ƒ 7.902,— ƒ 8.000 — 

„ 3.001,67 „ 2.300,— 

„ 25,900 — 

» —v— „ 600,— 

„ 25.900,— 

ƒ 36.803,67 ƒ 36.800,— 

Daarna werd het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren E. J. 

Nieuwenhuis en G. Helmers Jr., uitgebracht. Zij hadden veel lof voor de accu¬ 

rate wijze, waarop de heer Wiering het omvangrijke werk verricht had. Onder 

applaus werd daarop de Penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd en de 

Voorzitter bedankte hem voor alles wat hij ten behoeve van een goede gang van 

zaken voor de Vereniging gedaan had. 

Vervolgens werd behandeld de 

Begroting 1968 

Inkomsten: 

Contributies.. ƒ 8.000,— 

Rente...... 2.900,— 

E.B. : abonnementen en losse verkoop.ƒ 1.200,— 

ruil t.b.v. bibliotheek.. 4.100,— 

overdrukken ................ 1.300,— 

bijdrage Toegepaste Entomologie ........ 100,— „ 6.700,— 

T.V.E.: abonnementen leden. 

abonnementen niet-leden en losse verkoop 

ruil t.b.v. bibliotheek. 

overdrukken. 

subsidie Z.W.O.. 

ƒ 1.800,— 
„ 2.300,— 

„ 2.000,— 
„ 1.000,— 
„ 6.000,— „ 13.100,— 

Bibliotheek: Hartogh Heys v. d. Lier .  .ƒ 300.— 

10% Fischer Trich. Cat..„ 800,— 

Boekenfonds ............. 3.500,— „ 4.600,— 

Te kort „ 23.500,— 

ƒ 58.800,— 
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Uitgaven: 

ƒ 2.700 — 

„ 14.000 — 

„ 16.300 — 

„ 25.800 — 

ƒ 58.800 — 

De Voorzitter stelde nu aan de orde het benoemen van de Kascommissie voor 

het nazien van de boeken over het jaar 1968. Hij stelde voor hiervoor de heren 

G. Helmers Jr. en Drs. H. Wiering te benoemen. 

Hierna gaf de Voorzitter het woord aan de Bibliothecaris, Drs. C. A. W. 

Jeekel, voor zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1967—-1968 

Onkosten algemeen .................. 

E.B. : kosten druk en overdruk .......... ƒ 12.300, 

onkosten ..„ 1.700, 

T.V.E.: kosten druk en overdruk.. . ƒ 14.900, 

onkosten ..„ 1.400, 

Bibliotheek: losse aankoop ............ ƒ 7.000, 

serie-aankoop .............. 3.900, 

E.B. en T.v.E. t.b.v. ruil .......... 6.100, 

onkosten: 

binder.ƒ 4.000,— 

bij werken sep. 2.900,— 

diversen.. . „ 1.900,— ,, 8.800, 

In het afgelopen jaar was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis met betrekking tot de 

bibliotheek, de formele overeenkomst tussen de Vereniging en de Universiteit van Amster¬ 

dam op grond waarvan de bibliotheek van de Vereniging in bruikleen werd gegeven aan het 

Zoölogisch Museum van de Universiteit. Met het sluiten van dit contract is nu eindelijk een 

officiële regeling getroffen voor een reeds sinds de oorlogsjaren bestaande feitelijke toestand. 

Ten aanzien van het gebruik door de leden van de Vereniging, en met name van de uitleen- 

bepalingen, heeft de nieuwe overeenkomst geen enkele wijziging tot gevolg. Voor de Ver¬ 

eniging is de bruikleen-overeenkomst echter zeer gunstig, omdat onze bibliotheek-assistente, 

Mevr. F. E. Slichtenbree-Tiddens, door het Zoölogisch Museum in dienst is genomen, 

zodat haar salaris niet meer op het budget van de Vereniging drukt. 

Een belangrijke, zij het vooralsnog tijdelijke, verbetering in de outillage van de bibliotheek 

was de huur van een Rank-Xerox kopieerapparaat. Hiermede is de bibliotheek van de Ver¬ 

eniging een van de eerste vakbibliotheken in ons land welke een kopie-service kan bieden. 

Of deze service van blijvende aard zal zijn hangt natuurlijk uitsluitend af van de omvang 

van het gebruik, dat van het apparaat zal worden gemaakt. Tot nu toe was het apparaat 

voornamelijk rendabel door de grote aantallen kopieën welke door de wetenschappelijke 

medewerkers van het Zoölogisch Museum werden afgenomen. Het is dan ook te hopen, dat 

steeds meer leden van de Vereniging kopieën zullen bestellen, in plaats van het toesturen 

van boeken te verlangen. In de desbetreffende circulaire werden de voordelen reeds uiteen¬ 

gezet. 

Het aantal uitgeleende werken bedroeg in het jaar 1966 1100, in 1967 1389. 

Ook in het afgelopen jaar werden weer talrijke werken aan de bibliotheek toegevoegd. Van 

de nieuw verworven tijdschriften is een lijst rondgegaan. 

Daarna kwam punt 6 van de agenda aan de orde, het verslag van de Commissie 

voor Natuurbescherming, welk verslag werd voorgelezen door de Secretaris van 

deze commissie, de heer W. Hellinga. 
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Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming 

De Commissie voor Natuurbescherming heeft in deze verslagperiode éénmaal vergaderd ter 

bespreking van enkele aangelegenheden, die haar ter ore waren gekomen. De onderhande- 

lingen met de gemeente Cadier en Keer inzake het kappen van overtollig struikgewas op de 

Bunderberg zijn nog niet tot een voor ons bevredigend eind gebracht, aangezien hierover 

een tegenstrijdige opvatting bestaat tussen het Gemeentebestuur en Staatsbosbeheer. De Com¬ 

missie blijft in deze diligent. 

Opgave van terreinen, welke geheel of gedeeltelijk met verdwijnen bedreigd worden, zijn i 

niet bij de Commissie binnengekomen. Zij roept hiertoe nogmaals de medewerking van de 

leden in, en verzoekt hun in voorkomende gevallen niet te aarzelen de Commissie hierover j 
in te lichten. 

Wel bereikten de Commissie van verschillende zijden verontrustende berichten over een 

sterk doorgevoerde berm- en slootkantbespuiting, waardoor de flora en fauna ernstig in ge¬ 

vaar wordt gebracht. Het is de Commissie niet mogen gelukken een weg te vinden hiertegen 

effectief iets te ondernemen. Zij zou graag suggesties uit de Vergadering horen, hoe en waar 

hiertegen stappen genomen kunnen worden. 

Ten slotte bereikten de Commissie klachten over het wegvangen van zeldzame vlinder¬ 

soorten voor ruil- en misschien zelfs verkoopdoeleinden. Hierover werd in de Ent. Ber. een 

artikel geplaatst met een ernstige waarschuwing tegen deze praktijken. 

Een discussie ontstond naar aanleiding van de gemelde berm- en slootkant¬ 

bespuiting. Dit is niet zo een eenvoudige zaak, daar er geen uniforme richtlijnen 

dienaangaande bestaan. De heer G. Houtman adviseerde eens contact op te nemen 

met de Commissie van Natuurbeschermingseducatie voor het eventueel ondernemen 

van gemeenschappelijke stappen. 

Vervolgens moest de plaats van de volgende Lentevergadering worden vastge¬ 

steld. Besloten werd deze wederom in Amsterdam te houden. 

Aan de orde was nu de verkiezing van een Bestuurslid in verband met het 

aftreden van de heer Wiering, die zich niet herkiesbaar had gesteld. Het Bestuur 

had hiervoor het volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. W. J. Kabos 

2) G. Helmers Jr. 

Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. Na 

de stemming bleek, dat Dr. W. J. Kabos 26 stemmen en G. Helmers Jr. 10 stem¬ 

men had gekregen, zodat eerstgenoemde als nieuw bestuurslid werd gekozen. De 

Voorzitter bedankte het aftredende bestuurslid, de heer Wiering, voor het vele 

werk dat hij sinds tal van jaren voor onze vereniging op een voorbeeldige wijze had 

gedaan, welke toespraak door de leden met een hartelijk applaus werd ondersteund. 

Daarna richtte hij zich tot het nieuw gekozen bestuurslid en stipte hierbij aan, dat 

hij er zeker van was, dat ook de heer Kabos een getrouw en enthousiast penning¬ 

meester zal zijn. 

Daarna kwam punt 9 der agenda aan de orde, de goedkeuring van het concept 

Wetswijziging, dat aan alle leden was toegezonden. Dr. J. G. Betrem informeerde 

naar de rechtspersoonlijkheid van de N.E.V., waarop de Voorzitter hem verzeker¬ 

de, dat de N.E.V. rechtspersoonlijkheid bezit. Met enkele aanvullingen, o.a. van 

artikel 46, werd de nieuwe Wet door de vergadering goedgekeurd en hij trad 

vanaf dit moment dus in werking. De Secretaris heeft inmiddels de aanvullingen 

aan alle leden doen toekomen. 
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Vervolgens gaf de Voorzitter het woord aan de heer J. A. Janse voor het voor 

de eerste maal uitreiken van de Uyttenboogaart-Eliasen prijs. Volgens unaniem 

besluit van de hiervoor ingestelde commissie is deze prijs toegekend aan de heer 

B. J. Lempke onder de navolgende motivering: 

Zeer geachte Heer Lempke 

Mij valt de eer te beurt U mede te mogen delen dat de Uyttenboogaart-Eliasen Prijs, die 

thans voor de eerste maal wordt uitgereikt, aan U zal worden toegekend. Het besluit is door 

de commissie unaniem genomen en ik twijfel er niet aan dat allen, die Uw belangrijk werk 

op het gebied van de Nederlandse Lepidoptera kennen, hierover verheugd zullen zijn. 

Het belangrijkste resultaat van Uw werkzaamheden is het samenstellen van de Catalogus 

der Nederlandse Macrolepidoptera, een werk dat door zijn betrouwbaarheid en uitvoerigheid 

een faunistisch overzicht is geworden dat wij tevergeefs elders zullen zoeken. 

Weinigen kunnen eigenlijk beseffen welk een ijver en doorzettingsvermogen nodig zijn 

geweest om dit omvangrijke overzicht tot stand te brengen. 

In verschillende opzichten was de Catalogus, zoals deze in 1936 verscheen, al een novum 

op het gebied van de vlinderstudie. 

Uw diepgaande voorstudies, die reeds aanleiding gaven tot vele artikelen in diverse 

entomologische tijdschriften, brachten U tot de overtuiging dat het werk allereerst nomencla- 

torisch modern van opzet moest zijn. De oude nomenclatuur van Staudinger en Rebel 

werd verlaten en daarvoor een betere naamgeving in de plaats gesteld, waarbij aan prioriteit 

en hergroepering van de genera een grote aandacht werd besteed. Ten tweede werd de 

variabiliteit met bijzondere zorg onderzocht en zodoende een uitvoerig overzicht verkregen, 

welke aberraties in de vele Nederlandse verzamelingen, zowel in musea als bij particulieren, 

werden aangetroffen. Ook hierbij werd zorgvuldig nagegaan, waar deze afwijkingen het eerst 

werden beschreven, waarbij een vaak ingewikkelde synonimie kon worden opgelost. 

Ten derde werden de vindplaatsen provinciegewijs nauwkeurig vermeld en ontstond dus 

een beter inzicht wat nu werkelijk als gewoon, lokaal of zeldzaam kon worden aangemerkt. 

Dit werk vond bij een groeiend aantal verzamelaars spoedig de grote waardering, die het 

met recht toekomt. Ja, juist door dit werk werden velen van hen letterlijk aan het werk 

gezet mede te helpen de hiaten in onze kennis op te vullen en kweekte U een nieuwe genera¬ 

tie van enthousiaste vlmderverzamelaars. 

In 1953 begon U dit werk feitelijk geheel opnieuw, door het publiceren van de Supple¬ 

menten: in werkelijkheid was dit een geheel nieuwe bewerking, waarbij ook de vraag tot 

welke subspecies onze Nederlandse vlinders moesten worden gerekend, aan de orde kwam. 

Daarnaast besteedde U veel tijd aan het verzamelen van gegevens over de trekvlinders; 

jaarlijkse overzichten verschenen, die een duidelijk beeld geven, hoe het optreden van deze 

dieren van jaar tot jaar kan verschillen in verband met de heersende weersomstandigheden. 

Ik ben van mening dat Uw werk het serieus verzamelen van vlinders ongemeen heeft be¬ 

vorderd. Niet het najagen van zeldzaamheden stond op het eerste plan, de verzameling werd 

niet het doel maar het middel om meer te weten te komen over allerlei wetenschappelijke 

vraagstukken. 

In het ons omringende gebied is een dergelijk faunistisch werk niet aan te wijzen. De 

faunistische gegevens over de vlinders in het ons omringende gebied zijn niet alleen vaak 

gebaseerd op verouderde gegevens of verspreid over vele artikelen in bekende en nog vaker 

haast onbekende publicaties; te vaak is een summiere opgave van „gewoon”, „lokaal” of 

„zeldzaam” practisch onbruikbaar, omdat het niet steunt op deugdelijk recent onderzoek. 

Het is juist de ijver en het doorzettingsvermogen die U in zovele jaren heeft opgebracht, 

waardoor dit werk tot stand kon komen: het is een gewichtige reden waarom aan U deze 

onderscheiding op entomologisch gebied wordt toegekend. Juist in deze tijd nu wegenaanleg, 

toenemende urbanisatie en landbouwvergiften onze natuur bedreigen en daardoor soorten 

die 20 jaar geleden nog als gewoon golden tot zeldzaamheden zijn gaan behoren, is deze 

faunistiek van bijzonder groot belang. 
Ik spreek de wens uit, dat de nog komende generaties van entomologen in staat zullen 
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zijn de mooie vlinders nog in onze eigen natuurgebieden waar te nemen en moge Uw werk 

dan niet slechts een herinnering zijn van: hoe het eens was! 

De heer Lempke viel een hartelijk applaus ten deel en hij dankte met enkele 

welgekozen woorden voor deze onderscheiding, waarmede hij bijzonder werd ver¬ 

rast. 

Als extra punt, dat niet op de agenda vermeld stond, werd de wanbetaling 

van de heer W. A. Verhaart te Barneveld besproken. Ondanks vele aanmaningen 

blijft hij in gebreke. Besloten werd hem vervallen te verklaren van het lidmaat¬ 

schap van onze vereniging. 

Bij de daarop volgende rondvraag kwamen de volgende sprekers aan het woord: 

Dr. A. Diakonoff bedankte de heer Wiering voor de steun en medewerking 

die hij steeds aan de redactieleden heeft gegeven. 

De heer C. J. Zwakhals vroeg enkele inlichtingen over het niet mogen lenen 

uit onze bibliotheek van buitenlandse leden. 

Dr. D. Hille Ris Lambers vroeg inlichtingen over subsidieaanvragen van 

auteurs voor lijncliché’s, foto’s, enz., welke door de Overheid niet worden verleend. 

Dr. J. T. Wiebes gaf hierop een uitvoerig antwoord. Zo mogelijk zal hierover iets 

in de Ent. Ber. worden gepubliceerd. 

Daar voor de rondvraag verder niets aan de orde kwam, sloot de Voorzitter deze 

bijzonder geanimeerde ochtendbijeenkomst. 

Na de lunch ging de vergadering over tot de 

Wetenschappelijke Mededelingen, 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden: 

Dr. W. Helle sprak over mogelijkheden van genetische bestrijding bij spintmijten. 

Ir. B. T. Bosman hield een voordracht over een onderzoek naar de parasieten van 

de grote- en kleine iepenspintkever. 

De heer Th. M. van der Meer besprak het effect van „crowding” op gewicht 

en ontwikkeling bij Adoxophyes reticulana. 

De heer P. van Halteren sprak over de voedselopname van enkele Auchenor- 

rhynchae (Hemiptera, Homoptera). 

Tenslotte hield Ir. F. L. Dieleman een korte voordracht over actie en reactie bij 

het ontstaan van entomocecidiën. 

Deze voordrachten werden toegelicht met dia’s, grafieken, enz. Elke voordracht 

werd gevolgd door levendige discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd 

veelal bekort moesten worden. 

Nadat niemand het woord meer verlangde, sloot de Voorzitter deze interessante 

bijeenkomst onder dankzegging aan de sprekers en aan allen, die verder tot haar 

welslagen hadden bijgedragen. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 
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Verslag van de 123ste Zomerbijeenkomst 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 123ste Zomerbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd op zaterdag 15 en zondag 16 juni 1968 gehouden in Hotel „Schaepkens van 

St. Fyt” te Valkenburg (L.), onder erevoorzitterschap van Prof. Ir. T. H. van 

Wisselingh. Ondanks de grote belangstelling konden alle deelnemers in dit hotel 

worden ondergebracht, hetgeen het onderling contact zeer ten goede kwam. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigers: Dr. J. G. Betrem, W, L. Blom, 

F. H. Dijk, A. C. M. van Dijk, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven. W. H. 

Gravestein, J. P. H. J. Heerkens, W. Hellinga, Mevr. H. L. Hellinga-Horning, J. Huisenga, 

Mevr. C. P. Huisenga-Gorter, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J. Kabos, D. van 

Katwijk, W. Kuijken, C. H. ter Laag, Mr. L. H. A. Montijn, C. Ottenheijm, J. Schuringa, 

A. Veldhuyzen, W. J. Veldkamp, W. M. Verduin, Br. Virgilius Lefeber, Mevr. G. C. van 

der Wiel-Voss, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. 
Aan het feestdiner zaten bovendien aan: P. J. Brakman, W. van der Klauw, P. Poot, 

J. Rootbeen, A. Teunissen, D. Vergunst. 

Deze bijeenkomst trof gelukkig goed en vrijwel droog weer; ook de temperatuur 

was aangenaam, ’s Avonds werd er op licht gevangen, zowel in de hoteltuin als 

elders. Er zijn tal van interessante dieren verzameld en over het algemeen is dan 

ook niemand met lege handen naar huis gegaan. 

Tijdens de bijzonder geanimeerde en goed verzorgde feestmaaltijd werden groe¬ 

ten en beste wensen gestuurd aan twee leden, die om gezondheidsredenen aan 

deze Zomerbijeenkomst niet konden deelnemen, nl. Mevrouw A. CoRPORAAL-geb. 

van Rienderhoff en Ir. G. A. Graaf Bentinck. 

Na afloop van deze feestmaaltijd werd een korte vergadering gehouden om de 

plaats vast te stellen waar de volgende Zomerbijeenkomst gehouden zal worden. 

Suggesties werden gedaan voor Winterswijk en Texel en daar de meeste stemmen 

op Winterswijk werden uitgebracht, is deze plaats dus uitgekozen voor de bijeen¬ 

komst in 1969. 

Tot erevoorzitter werd Dr. C. de Jong gekozen. Uw secretaris zal zo spoedig 

mogelijk trachten passend onderdak te vinden. 

Amsterdam-Ö., Weesperzijde 23 II. 

Dicycla oo L. (Lep., Noctuidae). Er blijkt nog altijd een kans te bestaan, dat deze rariteit 

weer eens bij ons zal opduiken. In het Antwerpse tijdschrift Schakel (4 : 59, dec. 1967) wordt 

de vangst van een exemplaar te Brasschaat ten noorden van Antwerpen gemeld in augustus 

1963, terwijl datzelfde jaar ook een exemplaar te Virton in het uiterste zuiden van België 

werd gevangen. 

(Het tijdschrift is het medium voor een aantal Antwerpse verenigingen, de meeste op 

natuurhistorisch gebied. Hierbij is de Antwerpse entomologische Vereniging, die er momen¬ 

teel een lijst van Macrolepidoptera uit de omgeving van de stad in publiceert. Vooral voor 

entomologen uit het zuiden van ons land is het tijdschrift dus zeker van belang. Het verschijnt 

vier keer per jaar en kost slechts 40 Bfr., dus nog geen 3 gulden. Abonnementen kunnen 

opgegeven worden bij de heer G. Myncke, Walenstraat 27, Antwerpen.) — Lpk. 
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Aantekeningen bij enige Nederlandse Wegwespen 

(Hymenoptera, Pompilidae) 

door 

P. BENNO 

Hoewel ik mij de afgelopen jaren weinig ex professo met deze wespengroep 

heb beziggehouden, kunnen toch de volgende waarnemingen wellicht iets bijdragen 

tot meer kennis van deze familie. Deels mogen zij als een aanvulling gezien wor¬ 

den op de uitstekende monografie van Wilcke (1943), die een samenvatting gaf 

van wat er tot dan toe omtrent de verspreiding der soorten in ons land bekend was. 

I. De Nederlandse soorten van het genus Agenioideus Ashmead 

1. Ag. apicalis v. d. Linden. Deze soort, waarvan Wilcke (1943, blz. 43) zegt: 

„In Nederland zeer zeldzaam, op oude muren; juli.” en waarvan hij slechts twee 

vindplaatsen kende, nl. Valkenburg en Vught, werd onlangs door Br. Virgilius 

Lefeber van meer plaatsen in Zuid-Limburg vermeld (vgl. Ent. Ber. 26 : 210). 

Sinds mijn verblijf in Nijmegen heb ik de soort hier elk jaar waargenomen, nl. 

12.VIII.1965 ( $ ); 16.VIII.1966 (?) en 20.VIII.1966 ( $ +2 SS); 17.VI. 

1967 ( $ ), 20.VI.1967 ( $ ), 23.VIII.1967 ( $ ) en 10.IX.1967 ( $ ). Blijkbaar 

mag men dus de vliegtijd stellen op midden juni tot begin september. Alle vang¬ 

sten werden gedaan aan de zonnige zuidkant van het huis op de muur, evenals de 

omgeving overwegend nieuwbouw van het afgelopen decennium. Er valt echter 

langs deze huizen een overvloedige spinnenfauna waar te nemen, ook van Salti- 

cidae (Springspinnen), waarmee Agenioideus bij voorkeur proviandeert. 

Wat ons, gezien het totale aantal gevangen individuen (7 9$ + 2 SS), 

bijzonder trof, was de sterk uiteenlopende grootte der 9 9 : de maat, door Wilcke 

aangegeven (7—10 mm), wordt soms royaal overtroffen. Gemiddeld zijn de 9 9 

groter dan bv. die van Auplopus carhonarius Scopoli, die zoals overal ook hier de 

gewone Pompilide is tegen zonnige huismuren. De maat, door Wahis (1957) 

opgegeven in zijn overzicht der soorten van België, lijkt mij dan ook juister, nl. 

7—13 mm. 

Alle auteurs beschrijven deze soort als geheel zwart: alleen de $ $ met meer 

of minder roodgekleurde achterdijen, soms ook de achterschenen. Overigens 

echter zonder enige vlekkentekening. Een der beide bovengenoemde $ $ , tege¬ 

lijkertijd met een 9 gevangen onder een raamkozijn, vertoont echter een duidelijk 

wit vlekje op het 7e tergiet; de achterdijen in de eindhelft donkerrood. Bij het 

andere exemplaar zijn ook de achterdijen geheel zwart. 

2. Ag. cinctellus Spinola. Deze soort blijkt veel minder zeldzaam dan men uit 

de sporadische opgaven zou vermoeden. Wilcke (1943) vermeldt slechts een 

7-tal vindplaatsen, nagenoeg alle van Midden-Nederland. Behalve in oude muren 

of mergelwanden (vgl. P. MARécHAL in Nat. Mbl. 37 : 12 en Br. Virgilius in 

Ent. Ber. 26 : 210, St.-Pietersberg) nestelt zij ook in steile, loodrechte zandwanden. 

In de Drunense duinen trof ik van 1950—-1953 elke zomer de soort vrij talrijk 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.IV. 1969 73 

aan op dergelijke wanden, vooral als deze voldoende zonnig waren gelegen. In 

Grave heb ik ze regelmatig waargenomen op een oud kerkje, van 1954—1958. In 

Babberich (Gld.) vond ik ze in 1961 nestelend in een oude tuinmuur. Als vroeg¬ 

ste vangdatum noteerde ik 15 juni; als laatste 16 augustus. Hoewel de kleur der 

poten meestal lichtrood is, kan ik de opmerking van Haupt (1927) toch volledig 

beamen, ook voor onze Nederlandse individuen (vgl. Wilcke, blz. 44) : sommige 

$ $ vooral zijn bijna volledig zwart, terwijl de vlekkentekening gereduceerd is 

tot een paar witte stippen aan de top der achterschenen. Door de vrij grote varia¬ 

biliteit in kleur en tekening, die overigens ook bij andere, niet-inlandse soorten 

opvallend is, zou eine tellus gemakkelijk te verwarren zijn met de donkere vormen 

van nubecula Costa of usurarius Tournier. Beide laatste zijn echter tot nu toe 

slechts éénmaal in België en niet noordelijker dan Luik aangetroffen (vgl. Wahis, 
1957, blz. 307, 310). Geen van mijn exemplaren kan m.i. tot een dezer beide 

soorten worden gerekend. 

3. Ag. serieeus Vander Linden. Hoewel deze soort oorspronkelijk van België 

werd beschreven en Wahis (1957) van België haast evenveel verspreide vind¬ 

plaatsen vermeldt als bij de vorige, is zij tot nu toe mij nog alleen bekend van 

Roermond (vgl. Sanders, 1949). Zij mag dus, minstens van de zuidelijke pro¬ 

vincies, meer verwacht worden, 

ol .! 

II. Een merkwaardig nest van Anoplius caviventris Aurivill.(?) 

In februari 1954 vond ik te Grave op drassig broekland langs een der weinige 

daar nog overgebleven Maaswielen een nest, dat klaarblijkelijk van een Pompilide 

afkomstig was. Het bevond zich in een verdorde overjarige stengel van Cirsium- 

palustre Scop., die ongeveer y2 m boven de voet was afgemaaid. Hij was tot onge¬ 

veer de bladknoop uitgehold en bevatte 4 afgewerkte cellen: boven en onder met 

een plm. 13 mm lange cocon, de beide middelste met een vrij grote verdroogde 

spin ( $ $ — ?Dolomedes). Het geheel vertoonde een opvallend regelmatige en 

verzorgde aanleg: op een 15—20 mm lange onderlaag van plantaardig materiaal 

was telkens een vrij dik tussenschot van stevige klei aangebracht, terwijl de boven¬ 

ste sluitprop van klei bijna 1 cm dik was, op ongeveer 2 cm van de stengelope- 

ning (fig. 1). Het plantaardig materiaal bestond deels uit lange bastvezels, maar 

vanaf de onderste cel hoofdzakelijk uit ruig-hakerige zaden, grotendeels van de 

daar talrijk groeiende Umbelliferen, als Angelica, Daueus, e.a. of van Valeriana. 

Deze vormden een vrij compacte ineengedrongen prop, maar niettemin luchtig 

genoeg om het de uitkomende imagines gemakkelijk mogelijk te maken er door¬ 

heen te breken naar de uitgang. Beide cocons waren ondoorzichtig grijsbruin en 

op de celbodem bevestigd. Er bevonden zich in die cellen nagenoeg geen voedsel- 

resten meer. 

Tot mijn spijt zijn echter ook de beide cocons niet volledig tot ontwikkeling 

geraakt. Toen ik in het najaar de cocons opende, bleek de bovenste een verschrom¬ 

pelde larve te bevatten en de onderste was in het nymfe-stadium blijven steken, 

echter wel geheel gepigmenteerd. De nymfe was eenkleurig diepzwart. Gezien 

nestwijze en omgeving moest het ongetwijfeld een Anoplius zijn, omdat voor 
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zover het de Nederlandse Pompiliden-fauna 

betreft alleen de zwarte soorten van Anoplius 

s.str. in plantestengels nestelen. Welke van 

de drie inlandse soorten het betrof, was 

echter niet met volledige zekerheid vast te 

stellen! Het lijkt mij echter hoogstwaar¬ 

schijnlijk An. caviventris Aurivill. Hoewel 

deze in onze streken nog maar zelden is 

opgegeven, pleiten hiervoor de volgende 

aanwijzingen. Ten eerste: alleen van deze 

soort is mij uitdrukkelijk bekend, dat zij 

cel-scheidingen metselt van klei of leem. 

Van Zwitserland werd de nestwijze o.a. uit¬ 

voerig beschreven door Julliard (1948), 

die ze talrijk kweekte uit rietstengels. Van 

I beide andere Nederlandse soorten, An. ni- 

^ gerrimus Scop. en concinnus Dahlb., heb ik 

weinig nadere details betreffende de nest- 

bouw kunnen vinden, hoewel deze veel ge¬ 

woner zijn in ons land. Ten tweede: het 

speciale en voor Pompiliden ongewone bio- 

toop, nl. drassige natte terreinen met riet en 

verdere oevervegetatie, wel voor caviventris, 

maar niet voor andere soorten vermeld, mag 

zeker typerend heten voor deze soort. Jul¬ 

liard vond al zijn materiaal (±60 nesten!) 

op een soortgelijk terrein langs het meer van 

Genève. Merkwaardig is, dat Perkins in 

1917 van Engeland een ,,Pompilus car dut' 

als nova species beschreven heeft, eveneens 

uit distels gekweekt en door Chambers 

(1948) na vergelijking der typen als iden¬ 

tiek met caviventris vastgesteld. De laatste 

auteur kweekte zelf de soort ook uit een 

stengel van Cirsium palustre ! Ook Haupt 

en Wolf (1967) geven laagland met Phrag- 

mites-begroeïmg op als hèt biotoop van deze 

soort. Zij treedt weliswaar buiten het alpiene 

gebied slechts sporadisch op, maar is ove¬ 

rigens over heel Europa verbreid, van Zuid- 

Engeland tot Noord-Duitsland, Midden- 

Zweden en Finland toe! Alleen van België 

werd zij nog niet bekend. In 1896 werd zij reeds door Oudemans uit riet ge¬ 

kweekt en Pater Adriaanse schreef me in 1942, dat hij ze uit een braamstengel 

had gekweekt. Op deze beide vondsten, resp. van Oisterwijk en Udenhout, slaat 

klaarblijkelijk de vermelding van Wilcke (1943). Onlangs vermeldde Vegter 

Fig. 1. Doorsnede van het nest van 

Anoplius; a. tussenschotten van harde 

klei, b. proppen van plantaardige vezels 

en zaden, c. cocons, d. verdroogde 

wijfjes-spinnen. 
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de soort van Overijsel, blijkbaar óók langs de waterkant (vgL Ent. Ber. 28 : 4). 

Ik merk hierbij nog even op, dat deze soort door Wilcke (1943) en de meeste 

oudere auteurs werd aangeduid als „haereticus Tournier”, wat door de typen¬ 

vergelijking van de Beaumont (1946) onjuist is gebleken. Ter verduidelijking 

daarom de volgende synonymîa: An. caviventris Auriviliius 1907 (= haereticus 

Haupt 1927, Wilcke 1943, et al. Auct, nee Tournier 1889; = carbonarius Haupt 

1937; = cardui Perkins 1917). 

III. Hoe haalt een Pompilide haar prooi uit een web? 

<r— 

Menigmaal is onder belangstellenden 

(naar ik meen onlangs ook op een ledenver¬ 

gadering?) dit probleem aan de orde gesteld. 

Er is naast andere mogelijke hypothesen al 

eens verondersteld, dat Pompiliden op een 

of andere wijze „immuun” zouden zijn voor 

de vangdraden van een web, maar dit lijkt 

ons weinig aannemelijk. Aan zandhellmgen 

met een overvloedige Pompiliden-bevolking 

zag ik, naast diverse andere aculeata ook 

meermalen Pompiliden als prooi ingespon¬ 

nen in een web! Weliswaar zijn er maar 

betrekkelijk weinig soorten, die hun nest 

vooral fourageren met eigenlijke webspin¬ 

nen, als Araneidae e.a., welke zich bij voor¬ 

keur midden in het web ophouden, maar op 

de geëigende terreinen zijn deze toch ner¬ 

gens zeldzaam (Calicurgus, Auplopus, Epi- 

syron). Zodat het ons wel opviel in de ons 

bekende publikaties nergens een antwoord 

op deze vraag aan de hand van feitelijke 

waarnemingen te zijn tegengekomen. De 

volgende aantekening uit mijn dagboek van 

enkele jaren geleden mag misschien dit 

hiaat helpen aanvullen. Het bleef overigens 

de enige maal, dat ik er zelf iets over 

waarnam. 

Op 7.VIII. 1959 zag ik aan een zonnige 

bosrand van het landgoed De Nerée te 

Babberich (Gld.) een Pompilide heen en 

weer vliegen voor een groot web van een 

kruisspin, vermoedelijk de overal gewone Araneus diadematus CL Het web hing 

aan een eikestmik, ongeveer een y2 m boven de grond. De wesp vloog herhaalde- 

lijk tot op enkele centimeters recht voor het spinnewijfje, in het webcentrum, bleef 

een tot twee seconden stilhangen en stootte dan bliksemsnel op de spin, zonder het 

web aan te raken (fig. 2). Nadat dit drie- of viermaal was herhaald, liet de ver- 

Fig. 2. Een Calkurgus-wijfje stoot op 

een kruisspin in het web. 
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ontraste spin zich snel naar beneden vallen aan een spindraad, zoals men dat 

gewoonlijk kan waarnemen bij kruisspinnen in het web, wanneer ze gestoord wor¬ 

den. Ze verdween toen in de lage bodemvegetatie en de wesp onmiddellijk er 

achteraan om ze te bemachtigen. Omdat ik zeker wilde zijn, welke Pompiliden- 

soort het betrof, heb ik toen de wesp in het vangnet opgejaagd en werd daardoor 

uiteraard het verdere proces van bemachtiging, paralyse, enz. afgebroken. Maar dit 

was momenteel voor mij niet het meest belangwekkende. Het bleek na onderzoek 

de hier overal gewone Calkurgus byalmatus F. te zijn. De spin kon ik daarna 

tussen de begroeiing niet meer teragvinden. 

De oplossing van het probleem toont zich hier wel verrassend eenvoudig! Al 

moet men er rekening mee houden, dat deze vangtedmiek wel een speciale situatie 

en daarop aansluitend instinktief gedragspatroon veronderstelt. Het lijkt ons best 

mogelijk, dat bij andere soorten dan Calkurgus} die zich bij voorkeur ophoudt op 

laag struikgewas en met Araneidae fourageert, variaties op dit thema zijn waar te 

nemen. 

Summary 

(I). Some faunistical and taxonomie notes on the Netherlands species of 

Agenioideus Ashen. (il). Comments on a nest discovered in a thistle and likely 

of Anoplius caviventris Auriv. (III). An observation on a Calkurgus and his 

method of driving out spiders from the web. The wasp repeatedly threatens the 

spider, this drops hanging on a thread and runs away on the ground, where the 

wasp can catch it. 
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Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1967 en 1968 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Vangsten uit het Belgische grensgebied zijn tussen haakjes geplaatst. 

Topografie: Lanaye (Ternaaien) en Eben ~ Belgisch deel St. Pietersberg. 

Wonck en Bassenge = Belgisch Jekerdal. Gellik ligt ten westen van Lanaken aan 

het Albertkanaal. Haerst, Berkum en Hasselt: ten noorden van Zwolle aan de 

Vecht en het Zwarte Water. Zutendaal, Asch, Rekem en Mechelen aan de Maas 

liggen in de Belgische Kempen. 

(Pr os opis annularis K.: een $ , Zutendaal, 1.IX.1968). 

(Andrea agilissima Sc.: een $ , 30.V.1967; een $ , 14.VI.1967; een $ , 27.IV. 

1968 en twee $ $ , 29.V.1968. Deze laatste te Kanne aan het Albertkanaal, dus 

niet op de St. Pietersberg; de eerste drie te Lanaye). 

Andrena mitis Schm. : vijf $ $, Brunssum (Br. Arnoud). 

Andrena gelriae v. d. Vecht: een $ , Sterksel, 30.VI.1968. 

Andrena combinata Chr.: drie $ $ en een $ : Amby en twee $ $, Kolmont. 

Deze soort kom ik bijna elk jaar enkele keren tegen. 

Andrena proxima K.: een $ en vijf $ $ , waarbij vier gevangen door de heer 

B. van Aartsen te Kunrade; een $ , Valkenburg; een $ , St. Pietersberg; een 

$ , Nuth (en twee $ $ , Lanaye). 

Andrena synadelpha Prk.: drie $ $ , St. Pietersberg, april 1967. 

Andrena helvola L.: (een $, Kanne, 28.IV.1967); een $, ’s-Graveland, 30.IV. 

1962 (Gijswijt) en een $ , Bernden, 6.IV. 1968. 

(Andrena polita Sm.: een $ , Lanaye, 4.VIII.1967. Bij deze vangst verwijs ik nog 

even naar de opmerking, die ik maakte in Ent. Ber. 27 : 138, juli 1967). 

Andrena lahilalis K. : een geval van gynandromorfie: linkerhelft vrouwelijk, rech¬ 

terhelft mannelijk; dit valt het meeste op bij de clypeus. Het exemplaar gedroeg 

zich als een onhandig wijfje, Amby. 

Halictus prasinus Sm.: merkwaardigerwijze had ik deze soort nooit eerder ontmoet. 

Nu heb ik een grote serie door vangsten van de heren Van Aartsen, Vegter 

en van mezelf: Appelscha, Dwingelo, Buurse, Rucphen en Terschelling in 1967 

en Epe en Lierop in 1968. 

Halictus lucidulus Schck.: een $ , Kunrade, 25.VII.1958 (Br. Arnoud) en een 

$ , Den Dolder, 1.VI. 1947 (Verhoeff). 

Halictus fasciatus Nyl.: twee $ $, Asch) en een $, Benzenrade (Arnoud). 

(Halictus maculatus Sm.: mijn eerste $, Gellik, 31.VIII.1968). 

Halictoides inermis K.: een $, Epen, 29.VII.1943. Late ontdekking in collectie- 

Dr. Van Ooststroom. 

Halictoides dentiventris Nyl.: twee $ $ , Bemelen, 22.VII en 4.VIII.1967 een $ , 

’t Rooth, 14.VIII.1968. 

(Ceratina cyanea L.: twee $ $, Lanaye, reeds op 27.IV. 1968, op Taraxacum; 

daarna niet meer gezien.) 

Nomada armata H.-Sch.: een $ , St.-Pietersberg, 3.VI.1967. Ik bezat twee $ $ : 

1954 en 1966. Vooral gezien het feit, dat de gastheer van deze soort, Andrena 
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hattorfiana F., hier in Z,-Limburg 20 massaal optreed!:, moet deze parasiet toch 

beslist zeldzaam genoemd worden. 

Nomada glabella 'Thms. : een 9, Winterswijk, 16.VI.1963. 

Nomada leucophialma K.: YGraveland, een $, 5.IVT954 (leg. Gïjswijt). 

Nomada lathburiana K.: drie $ $ , Muenen, rond I.V.1968 (leg. Wim Verhaak). 

Ropbites quinquespinosus Sp.i drie $ $ , Bernden, juni 1967 en een $ , Bernden, 

29.VII.i968. Ik heb nog altijd geen $ $ kunnen waarnemen. 

Megachile lapponica Thms. : daar ook de door mij gevangen exemplaren van „M. 

alpte old Alfk.” volgens de heer Vegter tot lapponica behoren, moet ik wel tot het 

besluit komen, dat alpkola een heel zeldzame soort is in ons land. Controle der 

determinatie erg gewenst! M. lapponica heb ik nu van de volgende vindplaatsen: 

Maastricht, Vaals, St. Pietersberg (1967), Haerst, Hasselt, Heino, Epe, Ermelo 

(juli 1968). 

(Megachile ligniseca K.: een $, Gellik, 31.VIII.1968). 

Megachile ruf es cens L.: (een $ , Kanne); een $ , Maastricht, beide 1967 en een 

$ $ in onze tuin, 28.VI. 1968. 

Osmia ravouxi Per.: twee $ 9, Kolmont, 11.VI. 1966; toen voor adunca aange¬ 

zien. 

Osmia bicolor Schik.: een $ , Valkenburg, 18.V.19S1 (leg. Gïjswijt); (drie? $ , 

Lanaye, mei 1967; drie $ $ , Eben en twee $ $ , Lanaye, IV en V.1968, meestal 

op Taraxacum, het laatste op Crataegus. Een $ werd betrapt bij haar nest: een 

gewone tuinslak.). 

Osmia spinulosa K. : een $, St.-Pietersberg, 5.VII.1967 (leg. Van Aartsen); 

de soort was daar nooit eerder aangetroffen. Verder enkele $ $ te Kolmont, 

waarvan één $ verdronken werd aangetrofen in een wijngaardslak, na een wolk¬ 

breuk. 

C hele stoma distinctus Stöckh. : weer enkele $ $, Bernden; (een $ $ , Lanaye); 

een $ , St.-Pietersberg (ook nieuw voor dat terrein.) 

Anthophora furcata Pnz.: een geval van gynandromorfie ? Het hele dier is vrou- 

welijk, maar de clypeus en het labrum zijn geel, zoals bij het mannetje. 

Epeolus glacialis Alfk.r in het Fries Nat. Hist. Museum te Leeuwarden bevindt 

zich een $ van Schiermonnikoog. De soort is slechts gemeld van Texel. 

Astata stigm-a Pnz.: mijn eerste twee $ $, Laren (N.H.), 13.VII.1968. 

Mellinus sabulosus F,: deze soort had ik nooit eerder gevangen. In juli 1968 ving 

ik tientallen $ $ en enkele $ $ tussen Zwolle en Baarlo. 

Alyson fuscatus Pnz.: een zestal $ $ , aug. 1967 en 1968, Bergen op Zoom, ge¬ 

vangen door de heer Zwakhals, in coll. P. Poot en de mijne. 

Cerceris quadrifasciata Pnz.: een $, Appelscha, 11.VI. 1967; een $, Ermelo, 

i3.VII.i968 en een $ , Zeist, I.VII.1968. 

Oxybelus quattuordecimnotatus Jür.: een $, St.-Pietersberg (nieuw) 24.VII.1968 

en een $ , Schinveld, 11.VIL 1967. 

Crossocerus cetratus Sh.: twee $ $3 Beetsterzwaag, 6.VI.1967 (noordelijkste 

vindplaats), verder: Zwolle en omgeving een $ en drie $ ? , juli 1968. 

Crossocerus distinguendus Mor.: twee $ $ (Kanne) en Maastricht, 1967; een $ , 

Heino; een $ , Bernden en een $ , ’t Rooth in 1968. 

Crossocerus exiguus Lind.: een 9, St-Pietersberg, 21.VIII.1967. 
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(Crossocerus varius Lep.: een 9 , Eben. Was nog niet gemeld van de St.-Pieters- 

berg.) 

Crossocerus podagricus Lind.: is op de hele St.-Pietersberg aanwezig, maar schijnt 

een verborgen leven te leiden. De meeste exemplaren werden gekweekt uit dood 

meidoorn- en wilgehout. Is in Z.-Limburg verder alleen vermeld van Vaals en 

Elsloo. 

Crossocerus dimidiatus F.: een $ in onze tuin; een 9 , Otterlo (leg. Van Aart- 

sen) en een $ 9 , Bemelen. 

Crossocerus styrius Khl.: een $ , Zeist, 6.VII.1967 (leg. Zwakhals) en een 9, 

Gaasterland. Dit laatste exemplaar bevindt zich in het Fries Nat. Hist. Museum, 

gedateerd: 24.VIL 1965. 

Crossocerus confusus Schulz: een 9, ’t Rooth, 27.VIII.1967 (leg. P. Poot). 

Entomognathus brevis Lind.: een $ , ’t Rooth (en een $ , Bassenge). 

(Ectemnius cephalothus Ol. : een 9 , Lanaye). 

Ectemnius lituratus Pnz.: dat dit dier in Z.-Limburg niet zeldzaam is, is wel vol¬ 

doende bekend; in 1967 ontving ik weer twee 9 9 ; Elsloo (Meuffels) en Cadier 

(P. Poot). In het Fries Museum ontdekte ik ook een 9, gevangen te Baarn 

(I960) en in de collectie van de Landbouwhogeschool bevinden zich twee 9 9 

van Ede en Winterswijk (Koornneef) . 

Ectemnius nigrifrons Cress.: een 9 , Vijlen, 24.VII.1967 (en een 9 , Smeermaes, 

10.IX.1967). 

Ectemnius nigrinus H.-Sch.: een $ , Norg, 1909 (Fries Museum), verder enkele 

9 $ : Bemelen, Vaals, St.-Pietersberg (Wonck en Bassenge). 

Ectemnius dives Lep.: enkele $ 9 : Vijlen (Wonck en Bassenge). 

Lindenius panzeri Lind.: biezonder talrijk te Egmond (abdijtuin), juli 1968. 

Rh op alum kiesenwetteri Mor.: twee $ 9, Arkel (Zwakhals, in coII.-Poot). 

Tachysphex psammobius Khl.: een 9 , Bemelen, 1.VII.1967; kleine kolonie op de 

St.-Pietersberg, 7.VI.1968 (en een 9 , Bassenge, 24.VI.1968. Van de kolonie bij 

Kanne heb ik dit jaar niets meer teruggevonden). 

Dienoplus lunatus Dhlb.: een 9, Schinveld (eerste melding uit Z.-Limburg); 

(een $ , Genk, een 9 , Lanaken). 

Dienoplus tumides Pnz.: een $ , ’s-Graveland (leg. Gijswijt, eerste melding van 

het Gooi). 

Diodontus insidiosus Sp.: een 9, Schoorl, 18.VII.1968. 

Diodontus luperus Sh.: een $ , Amby, 22.VI.1968; (een 9, Bassenge; een $ , 

Kanne). 

Pemphredon morio Lind.: een 9, Vaals, 21.VII.1967. 

Pemphredon clypealis Thms. : een 9 , Schinveld, 11.VII.1967 en een 9 , Hierden, 

3.VIL 1;>68 (eerste melding van de Veluwe). 

Passai o ecus insignis Lind.: vijf 99 en een $ , Hilversum en ’s-Graveland (leg. 

Gijswijt); vijf 9 9 , Egmond-Binnen; (een $ 9 , Rekem). In de omgeving van 

Maastricht een gewone soort. 

Passaloecus eremita Khl.: vier 9 9 en twee $ $ , Beetsterzwaag, 6.VI.1967. 

Dolichurus corniculus Sp.: twee 9 $ , Epe, juli 1968 (en een 9, Mechelen aan 

de Maas, nieuw voor de Belgische Kempen). 

Priocnemis dementi Hpt: een $ , Ede (leg. Van Rossem) (en een $ , Asch). 
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Evagetes littoralis Wesm.: een $ , Hanrik, 11.VI.1967 (Fries Museum). 

Evagetes dubius Lind.: een $ van Schoorl met bruine tarskam. 

Pompilus concïnnus Dhlb : een $, Rothem; een $, Arkel (leg. Zwakhals) en 

twee $ $ , Elsloo-Boorsem.' In Z.-Limburg alleen in Maas- en Geuldal. 

Pompilus lanuginosus Dhlb. (consobrinus Dhlb.): een duinen bij Vlissingen, 

(coll. Van Aartsen), 

Aporinellus apicalis Lind.: een $ in onze tuin; een $ , Haerst (en een $ , Gellik). 

(.Microdynerus nugdunensis S.: een $ , Kanne). 

Symmorphus connexus Curt.: een $, Amby, 6.VII, 1967 en een $, Nuenen, 

30.VI.1968. 

Ancïstrocerus scoticus Curt.: twee $ $ , gevangen door Mr. J. Petit (Wonck) op 

de dijk van de bouwput in het Haringvliet, 31.V. 1961. Verder een $ , Abcoude, 

4.VIIL1968. 

Ancïstrocerus antilope Pnz.: een $, Echt, 1.VI. 1968. 

Spinolia unicolor Dhlb.: een $■, Terschelling, 6,VII, 1967 (leg. Van Kossem). 

Notozus constrictus Forst.: een 9, Schinveld, 11.'VIL 1967. Het exemplaar wijkt 

echter nogal af van mijn andere van deze soort, zodat de mogelijkheid bestaat, dat 

we hier te doen hebben met productus Dhlb. =z panzeri F. 

Omalus violaceus Sc.: Lage Vuursche, 1967 (Van Aartsen) en Dranen, 1967 

(Zwakhals), beide in coII.-Poot. 

Omalus truncatus Dhlb.: twee $ $ en een $ , ’t Rooth, 29.VI en 29.VII.1968. 

Omalus aeneus F.: een $, Nijmegen, 22.VII.1968. 

Omalus bïaccinctus Buyss.: een $ , Helmond, gekweekt uit braamstengel in 1952. 

(Late ontdekking in mijn eigen collectie!). 

{Omalus hidentulus Lep.: een $, Bassenge, 28.VIII.1968). 

Tot slot nog enkele Sphecidae: 

Gorytes bicinctus Rossi: een $, Nijmegen, 22.VII.1968. 

(Gorytes latkinctus Lep.: een $, Bassenge, 6.VIIL1968; zie Nysson niger). 

Gorytes fargeii Sh.: een $ , Eek en Wiel, 1.VII.1968. 

Nysson trimaculatus Rossi: een $ $ , Nijmegen, 22.VII.1968; een $ $ , ’t Rooth, 

28.VII.1968 en een $ , St.-Pietersberg, 22.VIII.1968. 

(.Nysson niger Chevr.: twee nieuwe vindplaatsen: Kanne, langs Albertkanaal, 

1 VIII. 1968 en Bassenge, 24.VI.1968. De tot nu toe bekende vindplaatsen in 

N.W.-Europa zijn dus: St.-Pietersberg („Tombe”), drie $ $ en een $ (Virgi- 

lïus) ; Lanaye (Thièr de Lanaye en Thièr des Vignes), twee $ $, (Petit en 

Van der Zanden) ; Herkenrath, drie $ $ (Petit) ; Kanne, een 9 (Virgilius) 

en Bassenge, een $ (Virgilius). De vangdata van de $ $ liggen tussen 14.VI 

en 10.VII, die van de $ $ tussen 14.VI en 2.IX !!). 

Summary 

Enumeration of interesting Hymenoptera-Aculeata, caught in the Netherlands 

and in Belgium in 1967 and 1968. The Belgian localities are placed between 

brackets. They are all situated in the Belgian province of Limburg, except Wonck, 

which lies in the north of the province of Liège. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 
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Niet alle dagvlinders zijn zeldzaam ! 

door 

G. M. BOGAARD 

We hebben de laatste jaren vaak sombere en soms zelfs alarmerende berichten 

kunnen vernemen over onze dagvlinders. In veel gevallen kan ik het daarmee wel 

eens zijn. Dat de voortschrijdende cultuur een slechte invloed moet hebben, is 

buiten kijf en ook de chemische onkruidbestrijding is een niet te verwaarlozen 

ongunstige factor. Toch behoeven we ook weer niet al te pessimistisch te zijn. 

Bekend is immers ook, dat de fauna, dus ook die van de dagvlinders, sterk fluc¬ 

tueert. Minder gunstige periodes worden afgewisseld door betere, waarin we een 

duidelijke toename van het aantal individuen van bepaalde soorten kunnen vast¬ 

stellen. Goede voorbeelden zijn o.a. Ar as ch nia levana L., Papilio machaon L. en 

Poiygonia c. album L. 

In mijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht is omstreeks 10 jaar geleden een 

dz 20 ha groot industrieterrein aangelegd, waarvan nu nog ongeveer de helft 

onbebouwd is. Oorspronkelijk was het een laag gelegen polder. Deze werd opge¬ 

spoten met zand en daarna ingezaaid met lucerne, esparcette en klaver. Twee maal 

per jaar wordt er gemaaid. Het is te begrijpen, dat wanneer dit alles in bloei staat, 

het een dorado is voor dagvlinders. Duidelijk blijkt dit uit de hierna vermelde 

waarnemingen, aangevuld met mijn ervaringen in andere delen van het land en 

met die van enkele vrienden. 

Erynnis tages L. Ik trof deze in klein aantal aan in de Drunense duinen; wat 

algemener in het zuiden van Limburg. 

Spialia sertorius Hoffmansegg. De laatste jaren in Zuid-Limburg in flinke aan¬ 

tallen waargenomen. In Ent. Ber. 19 : 112 (1959) schreef de heer Delnoye over 

U SEP 2 2 1969 ) 



82 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.V.1969 

de sterke achteruitgang van deze soort. Er blijkt daarna een duidelijke wending 

ten goede te zijn gekomen. 

Pyrgus malvae L. In voor de soort gunstige biotopen komt hij door vrijwel het 

gehele land nog tamelijk veel voor. 

Carterocephalus palaemon Pallas. In klein aantal aangetroffen in de Drunense 

duinen, in het zuidoosten van Noord-Brabant plaatselijk echter nog vrij algemeen. 

Thymelicus lineola Ochsenheimer. Op het industrieterrein jaarlijks bij duizenden; 

ook talrijk aan de spoorbaan te Sliedrecht. 

Thymelicus sylvestris Poda. Op de zandgronden in het binnenland gewoon, in 

het westen heb ik de vlinder echter weinig aangetroffen. 

Thymelicus acte on Rottemburg. Thans op nagenoeg alle kalkhellingen in Zuid- 

Limburg algemeen. 

Hesperia comma L. Op de Veluwe en plaatselijk in Limburg gewoon. 

Ochlodes venatus Bremer & Grey. Op alle zandgronden gewoon aangetroffen, 

in het westen echter, althans in mijn omgeving, weinig waargenomen. 

Papilio machaon L. Na een zeer ongunstige periode van ongeveer tien jaar is 

de laatste jaren weer een duidelijke verbetering te zien, vooral in Limburg, waar 

de heer Maassen de rupsen in flinke aantallen kon (laten) verzamelen (zie o.a. 

Ent. Ber. 28 : 63, 1968). 

Pieris napi L., rapae L. en brassicae L. Afgezien van jaarlijkse schommelingen 

zijn deze alle drie gewoon. 

Colias hyale L. en C. crocea Fourcroy. Wisselend per jaar. Op het industrie¬ 

terrein werden de volgende aantallen geteld: 

C. hyale: 1964—38; 1965—453; 1966—32. 

C. crocea: 1962—45; 1966— 72; 1967—12. 

Anthocaris cardamines L. Voor zover ik weet, nu in het westen zeer zeldzaam, 

maar in Limburg hier en daar nog, of weer, gewoon. 

Aporia crataegi L. Ik ken deze alleen van de Noord-Veluwe, waar ik de vlinder 

in 1964 in enkele exemplaren waarnam. 

Gonepteryx rhamni L. Op de zandgronden in het binnenland gewoon, ook op het 

industrieterrein elk jaar aanwezig. Overigens in het westen weinig gezien. 

Heodes tityrus Poda. In het centrum van de Alblasserwaard jaar op jaar gewoon. 

Lycaena phlaeas L. In sommige jaren zeer gewoon, in 1966 bij voorbeeld massaal 

aan de spoordijk bij Sliedrecht. 

Arid a agestis Denis & Schiffermüller. In de duinstreek regelmatig. Tot 1962 

gewoon aan de spoordijk te Sliedrecht, daarna niet meer gezien tot 1968, toen de 

vlinder weer in bescheiden aantal aanwezig was. 

Cel as trina argiolus L. In 1965 zeer gewoon op de Noord-Veluwe, in 1966 even¬ 

eens in midden-Limburg. Komt ook in het Donkse Bos te Slikkerveer voor en in 

de boomgaard achter mijn huis, maar steeds in gering aantal. 

Maculinea alcon Denis & Schiffermüller. Ik ken deze alleen van een vindplaats 

in het noorden van Drente en een andere in het noorden van de Veluwe. Daar 

ieder jaar gewoon. 

Maculinea nausithous Bergsträsser en M. teleius Bergsträsser. Tot 1967 waren 

beide soorten nog in flinke aantallen te vinden, maar zeer plaatselijk. Nu ook de 

laatste ons bekende vindplaats is verdwenen, vrees ik het ergste voor ze. 
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Lycaeides idas L. In 1964 werden enkele exemplaren gevangen bij de Imbosch. 

Plebejus argus L. In de voor de soort geschikte heide-biotopen kan de soort vaak 

talrijk voorkomen, zoals in 1965 bij Elspeet. 

Polyommaïus teams Rottemburg. Op het industrieterrein jaarlijks bij duizenden. 

Theda hetulae L. Van één vindplaats in Zuid-Limburg is mij bekend, dat de 

vlinder er nog geregeld voorkomt. 

Quercusia quercus L. Toch wel gewoner dan algemeen gedacht wordt. In Noord- 

Brabant van I960—1966 en in midden-Limburg in 1967 en 1968 plaatselijk vrij 

algemeen aangetroffen. 

Strymonidia tlicis Esper. Op de meeste zandgronden gewoon, als er maar eik 

voorkomt. 

Callophrys ruht L. In het binnenland op nagenoeg alle zandgronden gewoon. 

Apatura iris L. In 1967 op één vindplaats in Zuid-Limburg nog in verscheidene 

exemplaren waargenomen. 

Lhnenitis Camilla L. Plaatselijk op de Veiuwe en in Noord-Brabant en Limburg 

soms talrijk, zoals in 1967 te Dorst en in de Dmnense duinen. 

Euphydryas aurinia Rottemburg. Het aantal vindplaatsen is drastisch verminderd, 

maar op enkele plaatsen waar het biotoop (blauwgrasland) nog aanwezig is, nog 

vrij gewoon. 

Mellicta athalia Rottemburg. Sterk wisselend per jaar in aantal en van verschil¬ 

lende vindplaatsen geheel verdwenen.. In het noorden van Drente en midden- 

Limburg komen echter nog flinke populaties voor. 

Clossiatid sei ene Denis & Schiffermüller. In het noordoosten van Zuid-Holland 

en het noordwesten van Overijsel plaatselijk nog talrijk. 

Fabridana niobe L. Talrijk op de midden-Velu we. 

Mesoaddalia charlotta Hw. Als de vorige soort, ook aangetroffen in de Dmnen¬ 

se duinen, maar hier minder talrijk. 

Fabridana adippe Denis & Schiffermüller. Op 25.VI. 1959 ving ik twee exem¬ 

plaren in de Dmnense duinen. 

Issoria lathonia L. Het komt mij voor, dat deze ook in de duinen zeldzamer 

wordt. Van 1955-—1960 jaarlijks aan de spoordijk te Sliedrecht. Het maximum 

was 18 exemplaren in 1957. 

Araschnia levana L. Vooral in Limburg is de vlinder de laatste jaren nog in 

redelijke aantallen aanwezig. 

Vanessa cardai L. Wisselend per jaar. Op het industrieterrein de volgende aan¬ 

tallen: 1966—1300, 1967—40, 1968 circa 400 exemplaren. 

Vanessa atalanta L. In de boomgaard achter mijn huis soms buitengewoon talrijk. 

In 1964 geschat op 100.000, in 1966 circa 1000, in 1967 ± 300, in 1968 om¬ 

streeks 6000! Komt talrijk voor op rottend fruit, op het industrieterrein daaren¬ 

tegen slechts enkele tientallen. 

Polygonia c. album L. In Limburg, hoewel wisselend in aantal, beslist niet on¬ 

gewoon. In 1966 bij voorbeeld in het Munnicksbos bij' Sint Odiliënberg gewoon. 

Ook in het westen zie ik bijna elk jaar enkele exemplaren in het Donkse Bos te 

Slikkerveer en te Hendrik-1do-Ambacht. 

Nymphalis cmtiopa L. In 1964 bij Epe op de Veiuwe op één plaats zeer gewoon. 

Ik ben daar later niet meer temg geweest. 
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Nymph alls polychloros L. Na een lange periode van zeldzaamheid weer in 

midden-Limburg verschenen, in één jaar ongeveer 30 exemplaren. Ook in het 

westen voorkomend: in I960 te Zwijndrecht, in 1964 in het Donkse Bos en in 1967 

te Hendrik-Ido-Ambacht, telkens één exemplaar. 

Nymphalis io L. Een redelijk gewone soort. In augustus 1968 op het industrie¬ 

terrein bij duizenden, toen verreweg de gewoonste vlinder! 

Agi ais urticae L. Jaarlijks op het industrieterrein bij tienduizenden. Vooral in het 

najaar enorm veel, in 1968 bij voorbeeld zt 10 stuks per m2 ! Dit klinkt haast 

ongelooflijk voor wie dat ter plaatse niet gezien heeft. Ik ving er ook twee exem¬ 

plaren van de zeldzame f. ichnusoides de Selys. 

Pararge aegeria L. Vooral in Limburg trof ik deze vaak gewoon aan. Ook te 

Hendrik-Ido-Ambacht bijna elk jaar waargenomen. 

Lasiommata me ge ra L. Overal waar ik verzameld heb, gewoon. Op het industrie¬ 

terrein soms zeer talrijk. 

Hipparchia semele L. Van 1963—1966 jaarlijks zeer talrijk aangetroffen bij 

Nunspeet. Evenzo in 1964 in het duingebied bij Oostvoorne. 

Hipparchia statilinus Hufnagel. Op de midden-Veluwe bij honderden aange¬ 

troffen. 

Aphantopus hyperantus L. In het noorden van Drente, bij Elspeet en in midden- 

Limburg vrij gewoon aangetroffen. 

Maniola jurtina L. Zowel op de zandgronden als hier bij mij in het westen 

gewoon. 

Pyronia tithonus L. In de voor de soort geschikte biotopen op zandgronden 

gewoon aangetroffen, zoals in 1964 in de Drunense duinen en in 1966 bij Nun¬ 

speet. 

Coenonympha arcania L. Op de midden-Veluwe niet zeldzaam. 

Coenonympha tullia Muller. In het zuidoosten van Noord-Brabant op één vind¬ 

plaats gewoon. 

Coenonympha pamphilus L. Overal aanwezig. In 1968 zeer talrijk aan de spoor¬ 

dijk te Sliedrecht. 

Van de overige Nederlandse dagvlinders heb ik geen ervaringen, zodat ik deze 

buiten beschouwing laat. Uit dit overzicht blijkt overigens wel, dat voor een flink 

aantal soorten de toestand niet zo alarmerend is als uit verschillende publicaties 

viel op te maken. De hoofdzaak is nog altijd een biotoop te vinden, dat voldoende 

gunstige omstandigheden voor de betreffende soort biedt. 

Summary 

The writer discusses the butterflies observed by him the last few years. Although 

it is certain that several species belonging to the Netherlands fauna have strongly 

diminished, there are still a good number which may be met with in sufficient or 

even surprising numbers provided the right biotope is still present. 

Hendrik-Ido-Ambacht. Burgemeester van Akenwijk 8a. 
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On some butterflies from the Indo-Pacific region 

by 

E. J. NIEUWENHUIS 
{Natuurhistorisch Museum, Rotterdam) 

& 

T. G. HOWARTH 

{British Museum {Natural History), London) 

Among the Rhopalocera the Natuurhistorisch Museum at Rotterdam received 

in 1967 the following species are worth mentioning. 

Delias ellipsis de Joannis 

(PL 1, fig. 1 upperside, fig. 2 underside) 

Delias ellipsis de Joannis, J. 1901, Bull. Soc. ent. Fr. (1901): 207 ($) 

Delias ellipsis de Joannis; de Joannis, J., 1907, Annls. Soc. ent. Fr. 76 : 366 ( $ ) 

Delias ellipsis de Joannis; Talbot, G., 1927, Entomologist 60 : 133 ( $ ) 

Delias ellipsis de Joannis; Talbot, G., 1937, ‘A monograph of the Pierine genus Delias’ 

Pt. 6: 421 ($, 9) 

Delias ellipsis de Joannis; Catala, R. & P. ViETTE, 1948, Bull. Soc. ent. Fr. (1948): 149 

The habitat of this rare member of the Pieridae remained uncertain for many 

years. The holotype, a female, is in the Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Paris and is labelled ‘Australie’. The neallotype male described by Talbot is in the 

British Museum (Natural History), London and is labelled as coming from Anti¬ 

polo, a name which is only known as being a village near Manilla, Philippines. 

Talbot was of the opinion, based on the appearance and affinities of the insect 

that it may well have come from either the Philippines or Moluccas. It was not 

until the Paris Museum received a male and female from New Caledonia that the 

mystery of this insect’s true locality was solved. 

A collector for the Rotterdam Museum caught three males, also in New Cale¬ 

donia, of which he sent one labelled ‘Mt Koghi, 500 m, 4.XII.1963’. Females 

were also seen but not caught and according to him “The species occurs everywhere 

above 700 metres especially in clearings on wooded slopes.’’ The collector, who 

has a profound knowledge of the Australian Rhopalocera, has never seen this 

species in Australia. Mr. J. Bourgogne (Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Paris) to whom the above specimen was sent for comment, is also of the opinion 

that this species occurs only in New Caledonia. 

It is somewhat variable, at least in the male. The black apical band of the upper- 

side of the fore wing may be more or less broad. Both the bands on the underside 

of the hind wing are yellow and black respectively and differ in width in the 

specimen now known. The yellow band of the male in Paris is more curved near 

the costa than in the male now recorded, also the black post-cellular spot on the 

underside of the fore wing is larger. 
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Delias nysa caledonica ssp. n. 

(Plate 1, fig. 3 9 upperside, fig. 4 9 underside) 

The nominate subspecies of Delias nysa (Fabricius, 1775) occurs in E. Australia 

from Cairns to Wollongong while ssp. nivira Waterhouse & Lyell (1914) occurs 

in the Coen district (N. Queensland), and Talbot (1937) described ssp. santo 

from two males caught in the New Hebrides. Therefore it was not very surprising 

to receive a female of this species taken on Mt. Koghi in New Caledonia. This 

specimen has a much broader border along the termen of the hind wing than the 

nominate subspecies, for at vein 5 it is about 9 mm wide. It also lacks the grey 

marginal spots in this black border that are present in the nominate subspecies, 

also the basal area on the underside of the fore wing is not completely orange- 

yellow but is white and tinged with light yellow in the cell. This specimen of this 

newly described subspecies is larger than the nominate as the fore wing measures 

30 mm from base to apex compared with the average length of 25 mm. 

Holotype $ . New Caledonia, Mt. Koghi, 500 m, 6.XII. 1963. (Natuurhisto¬ 

risch Museum, Rotterdam). 

There seems little likelyhood that caledonica is a separate species, but without 

more material it is impossible to settle this question. 

Delias leucias roepkei ssp. n. 

(Plate 2, fig. 5 $ upperside, fig. 6 $ underside) 

Delias leucias Jordan (1911) was extensively dealt with by Roepke in his mono¬ 

graph on the genus Delias in New Guinea (1955). Up till now the species has 

only been found on the southern chains of the Snow Mountains in the former 

Dutch New Guinea. 

Two male specimens have been received which were captured in August, 1962 

near Telefomin, on the border between Mandated New Guinea and Papua, near 

the border with the former Dutch Territory at an altitude of 1700 m. The upper- 

side of these specimens differs distinctly from that of nominate leucias having 

broader black borders to the white wings, the difference being more noticeable in 

the hind wings. The black border of the fore wing is not pointed at the tornus as 

it is in nominate leucias Jordan, for it is approximately 3 mm wide at that point. 

On the underside of the hind wing the light central area is more extensive and is 

pure white instead of light yellow. We name this subspecies after the late Prof. 

Dr. W. Roepke for his valuable work on this genus. 

Holotype $ . Mandated New Guinea, Telefomin, 1700 m, 5.VIII.1962. (Na¬ 

tuurhistorisch Museum, Rotterdam). 

Paratype $ . Same data as holotype. (British Museum (Natural History), 

London). 

Paratisiphone lyrnessa (Hewitson) 

(Plate 2, fig. 7 $ upperside, fig. 8 $ underside, fig. 9 f. lutea 9 upperside, 

fig. 10 9 f. lutea underside) 

Lasiommata lyrnessa Hewitson, 1872, Ent. mon. Mag. 9 : 85. 

Paratisiphone lyrnessa (Hewitson); Watkins, H. T. G., 1928, Ann. Mag. nat. Hist. (10) 

1 : 615. 
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Photo British Museum (Natural History) 

Figs. 1, 2. Delias ellipsis de Joannis. 1. $, upperside; 2. idem, underside. Figs. 3, 4. Delias 

nysa caledonica ssp. n. 3. $ , upperside; 4. idem, underside. 

All figures natural size, 



PLAAT 2 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.V.1969 

Photo British Museum (Natural History) 

Figs. 5, 6. Delias leucias roepkei ssp. n. 5. $ , upperside; 6. idem, underside. Figs. 7—10. 

Paratisiphone lyrnessa Hewitson. 7. $, upperside; 8. idem, underside; 9. f. lutea forma n., 
$, upperside; 10. idem, underside. 

All figures natural size. 
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The male holotype in the British Museum (Natural History) remained the only 

known specimen for nearly sixty years until 1928, when Watkins received a 

second specimen, also a male. Now, nearly a century after the first specimen was 

described, a short series of a male and four females has been received from New 

Caledonia. The male was taken at Pueblo on 12.1.1964, three of the females at 

Mont des Sources on 30.XII.1963 and the remaining female at the junction of the 

Humboldt and Kalouchola rivers on 14.XII.1963. 

The female is now described. It is larger than the male, being 27 mm compared 

with 22 mm measured from the base to apex of the fore wing. The upperside has 

a dark brown ground colour with a creamy white band on both fore and hind 

wings. This band starts about the middle of the costa of the fore wing and ends 

obscurely in space lb. In spaces 2 and 3 of the fore wing the spots are large (6 

mm) and more or less pointed distally. The spots in spaces 4, 5 and 6 are much 

smaller as is the obscure spot in space lb. There is a white centred, dark yellow 

ringed ocellus in space 5 distad of the white band. The white band of the hind 

wing starts obscurely and narrowly a little distad of the middle of the costa, 

becoming gradually more distinct and broader and finally ending in space 3, where 

it is 5 mm broad. Before this, in space 2, there is a dark yellow ringed ocellus with 

a white pupil as on the fore wing but smaller. The underside of the fore wing is 

similar to the upperside but with the apex white and with two parallel whitish 

submarginal and marginal lines. The hind wing underside is powdered with grey 

and a broad band of the basal colour from mid-costa to mid-dorsum is defined by 

two dark lines, the outer being sinuate. The white band corresponding to that of 

the upperside is narrow extending from the costa to the dorsum with two small 

ocelli at the inner side in spaces 5 and 6, and a larger one in space 2 corresponding 

with that of the upperside. The apex is whitish and there is an indistinct series of 

pale interneural crescents in the submargin. 

Neallotype ? . New Caledonia, Mont des Sources, 500 m, 30.XII.1963. (Na¬ 

tuurhistorisch Museum, Rotterdam). 

Paratypes. Two females with the same data (British Museum (Natural History), 

London). 

form lutea forma n. 

The female taken at the junction of the Humboldt and Kalouchola Rivers has 

the band on the upperside of the fore and hind wing orange-yellow instead of 

creamy-white. On the fore wing underside this creamy-white band is only orange- 

yellow in spaces la, lb, 2 and 3. 

Holotype 9 . New Caledonia, junction of Humbo!dt-Kalouchola Rivers, 14.XII. 

1963 (Natuurhistorisch Museum, Rotterdam). 

Platypthima ornata septentrionalis ssp. n. 

A female of this small satyrid butterfly was received which was captured in 

1963 near Telefomin in Mandated New Guinea. The nominate subspecies was 

described from Angabunga River (= St. Joseph River), N.W. of Port Moresby, 

Papua. 
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It appears that this represents a distinct subspecies flying north of the Central 

Highlands which differs from the southern one. The bluish grey of the upperside 

is reduced and the underside of the hindwing has five white-pupilled ocelli, those 

in spaces 3 and 4 are black and those in spaces 2, 5 and 6 are brownish. The area 

enclosing the ocelli is surrounded by a shining, metallic, violet line. 

Holotype $ . Mandated New Guinea, Telefomin, 4.VIII.1963. (Natuurhisto¬ 

risch Museum, Rotterdam). 
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Two new generic names in the diplopod order 

Craspedosomatida 

by 

C. A. W. JEEKEL 

Zoologisch Museum., Amsterdam 

In the course of bibliographical work on the nomenclature of millipedes it was 

discovered that two generic names in the order Craspedosomatida are preoccupied. 

As the two names are at present in use as valid generic names, substitutes are 

proposed herewith. 

Bactropodellus nom. nov., for Bactropus Cook & Collins, 1895 (Ann. N.Y. 

Acad. Sei. 9 : 53), type-species: Bactropus conifer Cook & Collins, 1895 (l.c.: 54). 

Bactropus Cook & Collins is preoccupied by Bactropus Barrande, 1872 (Système 

Silurien du Centre de la Bohême. lère Partie: Recherches Paléontologiques. Sup¬ 

plément au Vol. 1: 581), an available name in fossil Crustacea. 

The family name Bactropidae (recte: Bactropodidae) Chamberlin & Hoffman, 

1950 (Chicago Acad. Sei. nat. Hist. Mise. 71 : 6), accordingly should be replaced 

by Bactropodellidae nom. nov. 

Marquetiella nom. nov., for Marquetia Ribaut, 1905 {Bull. Soc. Hist. nat. Tou¬ 

louse 39 : 38), type-species: Marquetia pyrenaicum (recte: -cd) Ribaut, 1905 (l.c.). 

Marquetia Ribaut is preoccupied by Marquetia Reichenbach, 1862 (Die Sing¬ 

vögel als Fortsetzung der vollständigsten Naturgeschichte: 48), an available name 

in birds. 

Aporia crataegi L. (Lep., Pieridae). Hoe staat het op het ogenblik met deze fraaie Pieride 

in ons land? Ik heb de indruk, dat hij veel zeldzamer is dan een 20 jaar geleden. Willen 

degenen, die in gebieden wonen waar de vlinder thuis hoort, er in 1969 eens speciaal op letten 

en mij hun bevindingen melden ? 

Het zou me niet verwonderen, als crataegi bij ons zeer sterk in aantal schommelt, periodiek 

heel zeldzaam kan worden en misschien dan zelfs geheel uit onze fauna kan verdwijnen. 

In een gunstiger periode zou de vlinder ons land dan weer opnieuw kunnen bevolken. In elk 

geval vind ik het een probleem, dat de moeite waard is nader bekeken te worden. — Lpk. 
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Italian Syrphidae (Dipt,) 

by 

V. S. VAN DER GOOT 

In the course of six years I visited several localities in Italy with some colleagues: 

the Sila region in Calabria, the Apennine mountains between Florence and Bo¬ 

logna, the Abruzzi mountains east of Rome, Aosta In N.W. Italy, the Julian Alps 

around Tarvisio in N.E. Italy and Mount Etna and the Nebrodici mountains in 

Sicily. All regions were visited during July or August. For information about the 

Sicily excursion I refer to the literature references. 

In the Sila region we collected many specimens near Camigliatello (1200 m), 

and upwards towards the summit of Monte Scuro (1650 m). In the Abruzzi moun¬ 

tains we found our material near Ovindoli (1300 m) and upwards on the slope of 

Monte Sirente (2200 m), also near AssergI (900 m) and upwards by telpher line 

to the environment of the Albergo Gran Sasso (2300 m). In the Apennines we 

collected most specimens near Castiglione dei Pepoli, and upwards towards the 

Abetaia forest (1000 m). In Aosta we caught many species near Courmayeur 

(1200 m), and upwards by the telpher lines of Courmayeur and Entrêves (2400 

m) ; also near Breull (Vai Tournandie, 2000 m) and on the mountain passes of 

Gran and Piccolo San Bernardo. In the environments of Tarvisio we collected in 

two succeeding years, also upwards on the slopes of Cima dei Cacciatorl (2000 m) 

and on Jof Fuart (1700 m). 

In a publication, written in Dutch, miss J. Dijkstra (botanist), Br. Dr. Theo- 

wald (Tipulidae, Dipt.) and V. S. van der Goot (Dipt., Syrphidae) showed 

that climatical conditions on 1100 m near Castiglione del Pepoli are not character¬ 

istically mediterranean. The drought during the summer months is not so severe, 

e.g. In Sestola mean rainfall in July 55 mm, in August 60 mm, compared with 

mean rainfall over the whole year in Holland 63 mm. The mean summer 

temperatures are not exceptionally high, e.g. Sestola, July 19° C, August 13° C, 

compared with Holland, July 17° C, August 13° C. But the winter temperatures 

are high in comparison with Alpine circumstances (Villach, near Tarvisio, 538 m), 

and they are about the same as the mean temperatures in the Atlantic climate of 

Holland. Therefore it is not astonishing that we found several characteristic 

Central European species on 1000 m, e.g. Chrysotoxum jasciolatum Deg., Lampetia 

cinerea F., Syrphus lapponicus Zett. and S. vittiger Zett. Nevertheless the large 

number of Lampetia and Eumerus species found in only six days, indicated the 

presence of many bulb plants, characteristic for regions with a dry period in the 

summer. We found Lampetia avida Rossi, L. oberrans Egg., L. cinerea F., L. con- 

stans Rossi, L. longicornis Sack, L. pruni Rossi and L. spec.? (together 74 

specimens), and Eumerus amoenus Loew, E. cretensis SziL, E. hungaricus SziL, 

E. ornatus Mg., E. uncipes Rond., E. spec.? (together 106 specimens). If we com¬ 

pare these results with our list from Aosta and Tarvisio, we get for the southern 

slope of the Alps (Aosta) four species of Lampetia: L. aenea Mg., L. avida Rossi, 

L. cinerea F. and L. rufa Mg. (together 63 specimens), and one species of Eume¬ 

rus: E. annulatus Panzer (12 specimens). Near Tarvisio we collected during 20 
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days about 800 specimens of nearly 100 species. Nevertheless we found only one 

species of Lampetia: L. cinerea F. (41 specimens), and one species of Earner us: 

E. flavitarsis Zett. (1 specimen). 

Mediterranean species, found near Castiglione, were Milesia semiluctifera VilL, 

Paragus quadrifasciatus Mg. and Chrysotoxum intermedium Mg. As the authors, 

mentioned above, remarked, not all species restricted to the Mediterranean region 

can be called mediterranean species, strictly termed. Some of them will be 

characteristic for mountainous regions of the Balkan and Greece, and of the Apen- 

nine and Iberian peninsulas, representing the Ice Age réfugia. 

In the Abruzzi mountains, with peaks of nearly 3000 m, we expected to find 

some alpine species, which live there isolated from corresponding or the same 

species of high altitudes in the Alps. We found Paragus productus Schiner, also 

taken at 2100 m in the Mont Blanc region. Furthermore Cheilosia laeviventris 

Loew and Ch. gigantea Zett. A near relative of Lampetia ruficornis Mg. (found in 

Austria) was captured too. All at about 2300 m, on grass vegetation, alternated 

with Urtica, Scrophularia and other inedible plants for cattle. At 900 m Cheilosia 

harbata Loew, a common species in the Alpine mountains, was the most frequent 

Cheilosia, on flowers along a small river. On the slopes of Monte Sirente, on 

Ranunculus, Earner us sabulonum Fall, was captured in number. This species can be 

found in dry sandy localities, especially in dunes along the Atlantic coast, even in 

Sweden. Males of Platycheirus manicatus Mg. hovered over the snow. This species 

occurs at low altitudes in England, Holland and northern Germany and can be 

found in number at 2000 m in the Alps. Near Monte Sirente, at 1500 m, Cheilosia 

correcta Becker, a southern representative of the proxima-group, was the most 

common Cheilosia. Mediterranean species, found in the Abruzzi mountains, were 

Paragus quadrifasciatus Mg., Earner us amoenus Loew, Eumerus argyropus Loew 

and Chrysotoxum intermedium Mg. Lampetia aberrans Egg. was very common in 

meadows near Ovindoli. 

Farther to the south we visited the Sila region. Relatively low mountains 

(1600—1800 m) with beech scrubs on their tops and big pine forests at lower 

altitudes. Near the summit of Monte Scuro (1650 m) we found a number of 

Central European species, e.g. Arctophila bombiformis Fall., A. fulva Harr., Cin- 

xia lappona L., C. silentis Harr, and Cheilosia canicularis Panzer. These five species 

were not found in Sicily. Near Monte Oliveto we caught moreover a clearly 

distinguishable variety of Er is tali s alpina Panzer. The latter species is not alpine. 

It can be found along the eastern border of Holland and in adjacent Germany at 

sea level. I found the species (typical form) in Saraj near Skopje and 30 km SW 

of Gradsko, both southern Yugoslavia. 

In the list below I only incorporate the more important species. Pipizella virens 

F. , Melanostoma mellinum L., Neoascia podagrica F., Syrphus corollae F., S. ribesii 

L., S. vitripennis Mg., S. balteatus Deg., Scaeva pyrastri L., Paragus tibialis Fall., 

Sphaerophoria scripta L., Lampetia avida Rossi, Myiatropa florea L., Eristalis 

arbustorum L., E. tenax L. and Syritta pipiens L. are common everywhere. In the 

city of Rome I took two specimens of Cerioides conopoides L. Along the coast 

Eristalodes taeniops Wied. and Lathyrophthalmus aeneus Scop, are common. 
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List of Species 

Cast. Tarv. Aosta Abr. Sila 

Pipiza austriaca Mg. 
P. festiva Mg. ......... 

+ 

+ 
P. quadrimaculata Panzer. + + 
Chrysogaster chalybeata Mg. .... + + + 
Chr. solstitialis Fall. ....... 

Chr. viduata L. ........ + 

-f + 

Orthoneura nobilis Fall. ..... + + + + 
0. plumbago Loew.. . 

0. splendens Mg. ....... 
+ 

f 
Cheilosia albitarsis Mg. ..... 

Ch. bar bat a Loew. + + + 
+ 

Ch. caerulescens Mg. ...... si 
Ch. canicularis Panzer ...... + + + 
Ch. conops Becker ....... + + 
Ch. correcta Becker.. 

Ch. crassiseta Loew. + 

'+ + 

Ch. derasa Loew . .. + 
Ch. frontalis Loew ....... + 
Ch. ga gate a Loew .. + 
Ch. gigantea Zett. ........ + + 
Ch. illustrât a Harr. ....... + + 
Ch. impress a Loew ....... + + + + 
Ch. intonsa Loew .. 

Ch. laevis Becker. 
+ 

+ 
Ch. laeviventris Loew ...... 

Ch. longula Zett. ........ + + 
+ 

Ch. melanura Becker ....... 

Ch. mutabilis Fail. ....... 

Ch. pagana Mg. ........ 

_i_ 

+ 

+ 

Ch. personata Loew. 
Ch. proxima Zett. ....... + 
Ch. scutellata Fall. ....... + + + 
Ch. soror Zett. 
Ch. variabilis Panzer ....... + 

+ 

Pelecocera tricincta Mg. ..... + 
Chamaesyrphus scaevoides Fall. . 

Neoascia dispar Mg. 
+ 

+ 
N. floralis Mg. .. + + 
N. obliqua Coe. + 
Sphegina clunipes Fall. + + -f 

Sph. cornifera Becker ...... + 
Rhingia camp es tris Mg. ...... 

R. rostrata L. 

P ar a gu s al bi frons Fall. + 

+ 

! 
T 

+ + 
P. bicolor F. ......... •+ + + + 
P. ein du s Schin. & Egg. ..... 

P. productus Schiner ....... + + 
+ 

P. quadrifasciatus Mg. ...... + + + 
Pyrophaena rosarum F. ..... . + + 
Platycheirus albimanus F. .... -1- + + + 
P. angustatus Zett. + 
P. clypeatus Mg. ........ + + 
P. manic at u s- Mg. + 4- + 
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P. melanopsis Loew. 

P. peltatus Mg. 

P. scutatus Mg. . . 
Melanostoma abruzzensis nov. spec. . . 

M. scalare F.. 
Xanthandrus comtus Harr. 
Ischyrosyrphus glaucius L. 

I. liophthalmus Schin. & Egg. 

Eriozona syrphoides Fall. 

Leucozona lucorum L. ...... 

Didea alneti Fall. .. 
D. fas data Macq. 

D. intermedia Loew. 

Scaeva albomaculata Macq. 

Sc. selenitica Mg. .. 

Syrphus albostriatus Fall. ...... 

S. annul at us Zett. 

S. annulipes Zett. 

S. arcuatus Fall. ......... 

S. auricollis Mg. 

S. cinctellus Zett. 

S. cinctus Fall.. . . . 

S. compositarum Verr. ....... 

S. diaphanus Zett.. 

S. friuliensis van der Goot. 

S. grossulariae Mg. 

S. guttatus Fall. .. 

S. labiatarum Verr. ......... 

S. lapponicus Zett. 

S. latifasciatus Macq. 

S. latilunulatus Collin. 

S. lineola Zett.. . . . . 

S. Inniger Mg. ......... 

S. lunulatus Mg.. . . . . 

S. torvus Osten Sacken ....... 

S. umbellatarum F. ....... 

S. pittiger Zett. 

Sphaerophoria menthastri L. 
S. rueppellii Wied. 

Xanthogramma citrofasciatum Deg. . 

X. pedissequum Harris ....... 

Baccha elongata F. 

B. obscuripennis Mg. 

Spathiogaster ambulans F. 

var. coarctata Schummel 

Chrysotoxum arcuatum L. 

Chr. bicinctum L. .. 

Chr. cautum Harr. .. 

Chr. cisalpinum Rond. 

Chr. elegans Loew. 

Chr. fasciolatum Deg. .. 
Chr. jestivum L. 

Chr impressum Becker. 

Chr. intermedium Mg. 

Cast. Tarv. Aos'a Abr. Sila 

+ + 

+ 

+ + + 

+ 
-h + + + 

+ 

+ 

+ -h 

+ 

+ 
+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 
+ + + + + 

+ + 

+ + 

+ + + 
+ + 

+ + + + 
+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+. 
+ 

+ 

+ + + + 

+ + + + 

+ 

+ 
+ + + + + 

+ + 

+ + + + 

+ 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + + + + 

+ 
+ + 

+ + + + + 

+ 
+ 

+ + 

+ + 

+ + + 
+ 

+ + 
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Cast. Tarv. Aosta Abr. Sila 

Chr. octomaculatum Curt. .... . . + + 

Chr. vernale Loew ...... . . + + + + + 

Volucella bombylans L. . . + + + + 

V. inanis L... . . + + + + 

V. pellucens L. ....... . . + + + + 

V. zonaria Poda .. . . + + + 

Eris talin us sepulchralis L. . . . + + + + 

Eristalis alpina Panzer ..... + + 

Er. horticola Deg. ...... + + + 
Er. jugorum Egg. + 
Er. nemorum L. ...... + + + 
Er. pertinax Scop. ...... . . + + + ~b + 
Er. pratorum Mg. + + + 
Er. rupium F. + + 
Eurinomyia lineata F. ..... + 
Tu bi fera pendula L. .. • . + + 
T. trivittata F. . . + + 
Lampetia aberrans Egg. ..... • • + + + + 
L. abruzzensis n. sp. . . . . . . + 
L. aenea Mg.. + + + 
L. albifrons Mg. ....... + 
L. cinerea F. ...... . . + + + 
L. clavipes F. + 
L. constans Rossi ....... . . + 
L. equestris F. ...... + 
L. longicornis Sack ...... . . + 
L. pruni Rossi. . . + 
L. rufa Mg. ........ + 
Penthesilea asilica Fall. ..... ~h 
Cynorhina fallax L. -T + 
Eurnerus amoenus Loew .... . . + + 
E. annulatus Panzer ...... + + 
E. argyropus Loew. + 

E. er et en sis Szil. . . + + 

E. flap it arsis Zett. ...... + 
E. hungaricus Szil. .. . . + 
E. nudus Loew. + 

E. olivaceus Loew ...... + 

E. ornatus Mg. ....... 4- 

E. sabulonum Fall. ...... + 
E. sulci tibi us Rond. .. + 
E. uncipes Rond.. . -4- 

Zelima flor um F. ...... + + 
Z. ignava Panzer. + + 
Z. len ta Mg. ........ + 
Z. segnis L. ........ • • + + + + + 

Z. sylvarum L. ....... . . + + + 

Z. tarda Mg.. + 
Ferdinandea cuprea Scop. .... + 
Milesia semiluctifera Vill. 4- 

Arctophila bombiformis Fall. . + -r 
A. fulva Harr. ....... + + + 
einxia lappona L.. + f 
C. silentis Harr. + 
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1. Paragus productus Schiner, $, head in profile. 2. P. hicolor F., 2 idem. 3. Melanostoma 

ambiguum Fall., $, head in front. 4. M. abruzzensis nov. spec., 2, head in profile. 5. M. 

ambigu um Fall., 2 , idem. 6. M. abruzzensis nov. spec., $ , head in front. 7. Neoascia floralis 

Mg., 2, abdomen. 8. idem, $, head in profile. 9. idem, $, abdomen. 10. Lampctia 

abruzzensis nov. spec., $, hind leg. 11. idem, third antennal joint. 12. idem, 2, part of 

tibia and aberrant tarsal joints of leg I. 13. Neoascia dispar Mg., $, head in profile. 

Descriptions 

Melanostoma abruzzensis nov. spec. 

This species resembles M. ambiguum Fall., in many respects, but differs in 

having clear whitish abdominal spots, in contrast with M. ambiguum Fall. Further¬ 

more the structure of the head is different, especially in the male. 

Male. Angle of frons at approximation of eyes approximately 90 degrees, 
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distinctly narrower than in M. ambiguum Fall. Frons not inflated. Face distinctly 

narrower, undusted part not restricted to the facial knob as in 714. ambiguum Fall., 

but spreading downwards along the mouth margin and spreading sidewards on the 

face. Fig. 6 in comparison with fig. 3. 

Legs, wings and thorax as in 714. ambiguum Fall. On femur I the peculiar long 

curled hair. 

Abdominal spots of the same form as in 714. ambiguum Fall., but the colour yel¬ 

lowish white and therefore resembling Syrpbus auricollis Mg. var. maculicornis 

Zett. Venter shining black. 

Female. Face not inflated as in 714. ambiguum Fall.: fig. 4 in comparison 

with fig. 5. Thorax, legs and wings as in 714. ambiguum Falk Abdominal spots 

whitish, of the same form as in the male. Therefore female not with broad shining, 

bars as in 714. ambiguum Fall., but with isolated clear side spots on tergites 2—4. 

$ holotype, $ allotype and 12 $ $ and 6 $ $ paratypes all labelled “Italia, 

prov. Aquila, Abruzzi, Funivia Gran Sasso, 1200—1300 m, 24.'VII-1.'VIII.I960, 

leg. V. S. van der Goot”. 

One paratype in the collection of the Zoological Museum, Amsterdam. 

Paragus productus Schmer, $ . 

The original description by Schiner is very short. He only says that in the 

female the abdominal markings are unclear and that the face has a dark median 

stripe. The species is characterized in having a face protruding over a distance 

equal to half the diameter of an eye: fig. 1 in comparison with fig. 2. Scute!him 

often entirely dark, without a yellow hind margin (as in my specimens). 

I found that the abdominal markings are very characteristic. Tergites 4 and 5 

are entirely aeneous metallic, of the same colour as scu.te.llum and mesonotum. 

Tergite I blackish, tergite 2 in the middle, over two thirds of its width, reddish: 

side margins and adjacent part of the tergite black. The reddish coloured part on 

tergite 2 connected with the reddish part on the basal two thirds of tergite 3. Distal 

third of tergite 3 black. The reddish colour of the basal part of tergite 3 extends 

over the side margins. 

Femora black, except top fourth on femora I and II and top sixth on femora III. 

Tibiae III with dark ring. Tibiae I and II entirely yellowish. Metatarsus thickened, 

much more than in P. bicolor F. Tarsi a little darker than tibiae. 

Lampetia abmzzensis nov. spec. 

A near relative of L. ruficornis Mg., but subapical knob on inner side of tibiae 

III not reaching towards the apex of tibiae III: compare fig. 10 with Sack in 

Lindner, Taf. XIV, fig. 112. Third joint of antennae fig. 11. Legs entirely black, 

knees very narrowly reddish, tarsi black, reddish on the three basal joints, but only 

below. In L. ruficornis Mg. the basal tarsal joints are reddish above and below, 

and basal part of tibiae more extensively reddish. My only female specimen has 

aberrant tarsi with at most four joints: fig. 12. 

$ holotype, 9 allotype and 9 male paratypes labelled “Italia, prov. Aquila, 

Albergo Gran Sasso, 2000—2300 m, 24.VII-1.VIII.I960”. One male paratype 

labelled “Italia, prov. Aquila, Monte Sirente, 2000—2200 m, 18-23.VII.I960” 
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One paratype is in the collection of the Zoological Museum Amsterdam, another 

paratype in the collection of the Vienna Museum. 

Eristalis alpina Panzer, var. 

Among my specimens from the Sila region there is a 9 specimen with yellow 

femora and tibiae. Femora III have a subapical dark spot and there is a dark 

posterodorsal stripe on femora I. The $ $ from Sila have femora III extensively 

yellow: on basal third or on basal half. The females have reddish brown side spots 

on tergite 2. These spots larger and more clear in the males. 

Neoascia floralis Mg. 

In 1940 Collin, in his review of the genus Neoascia, changed the name of the 

common Neoascia reed-species from N. floralis Mg. into N. dispar Mg. The species 

hitherto known as N. dispar Mg. got the name N. aenea Mg. The species then 

called N. floralis Mg. was not British and Collin referred to only one specimen 

in the collection Kowarz, caught in Marienburg (Maribor, Yugo-Slavia). He 

gives as characteristics the less projected epistome, and the cross band on tergite 2, 

extending widely over the side margins. 

I found several specimens near the Austrian border in Italy (Tarvisio), and the 

species appeared to be common near Assergi (Abruzzi Mountains). It is relatively 

large and slender (Sphegina-like), compared with N. dispar Mg., N. aenea Mg., 

N. obliqua Coe. It can easily be identified when determined on the structure of the 

first half of tergite 2. On the border between tergites 1 and 2 there is, in the 

middle, a small circular pit. Left and right of this pit, on the beginning of tergite 

2, there are two depressions. From each depression backwards, along the side 

margin, there is a lateral beading, extending backwards until the yellow cross 

band. Perhaps this structure represents a chordotonal organ: fig. 7 and 9. The 

structure, with lateral beading is absent in other European Neoascia species. In N. 

podagrica the depressions are present, but there is no beading. 

The narrowest part of the female abdomen is in tergite 2: fig. 7. In N. dispar 

the narrowest part is on the border between tergites 1 and 2. 

The less projected epistome has been figured in fig. 8, in comparison with fig. 

13. Moreover the frons is a little produced: at most halfway from the ocelli to the 

implantation of the antennae. The wings are clear. 

Cheilosia crassiceta Loew, var. meridionalis, nov. var. 

Specimens of Cheilosia eras sis eta Loew with a reddish third antennal joint. Many 

specimens caught on the mountain pass of Piccolo San Bernardo, and some 

specimens on the pass of Gran San Bernardo. 

Holotype: $ , allotype: 9 , both labelled: “Italia, Aosta, Picc. San Bernardo, 

2100 m, 27.VII.i962”, in collection van der Goot. 
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Nog een „bananevlinder” 

door 

B. J. LEMPKE 

In Ent. Ber. 28 : 162 (1968) vermeldde de heer Asselbergs de vondst van een 

spinsel van de Ctenuchide Antichloris eriphia Fabricius tussen bananen te Bergen 

op Zoom. Inmiddels is gebleken, dat in de periode van december 1965 tot sep¬ 

tember 1966 niet minder dan vier exemplaren in Nederland aangetroffen zijn, 

alle vrijwel zeker met bananen geïmporteerd uit de Zuidamerikaanse republiek 

Colombia (Lempke, 1968). 

Behalve Antichloris blijkt nog een andere soort met bananen in ons land ge¬ 

ïmporteerd te zijn, namelijk Euchromia for mosa Guérin, ook weer een Ctenuchide, 

maar nu van Afrikaanse oorsprong. Na de publicatie van de heer Asselbergs 

vertelde de heer S. de Boer te Oosthuizen mij, dat hij een vlinder bezat, die in 

1963 te Schoorl tussen bananen gevonden was. Zoals op de hierbij gegeven afbeel¬ 

ding te zien is, was dit exemplaar wel sterk beschadigd. Daarom is ook een mooi 

gaaf exemplaar bijgevoegd uit de collectie van de heer J. Huisenga, afkomstig 

Foto J. Huisenga 

Euchromia formosa Guérin. Links: Schoorl, 1963; rechts: Takoradi, republiek Ghana, 

26.VI.1957. 

uit Takoradi, een havenplaats aan de Golf van Guinee in de republiek Ghana. 

De vlinder is veel bonter gekleurd dan Antichloris. De voorvleugels zijn zwart met 

gele vlekken, terwijl op de dwarsader van de voorvleugels een donkerblauw V- 

vormig vlekje staat. De thorax is zwart met fel afstekende gele schouderdeksels. 

Het abdomen is geel, blauw, wit en rood geringd. 

Dat deze Afrikaan in Nederland aangetroffen werd is verklaarbaar door het 

feit, dat korte tijd een proef is genomen met de import van Afrikaanse bananen, 

die echter niet voldeden en daarom al spoedig van de Nederlandse markt ver¬ 

dwenen, zoals de heer Houkes mij meedeelde. 

Overigens is de vangst van de heer Huisenga te Takoradi ook niet zonder 

belang. Hampson geeft als verspreiding van Euchromia formosa: Brits Oost- 

Afrika, Madagascar en de Kaap (1898, p. 295). Seitz (14 : 57) geeft dezelfde 

verbreiding, maar zonder de Kaap. Door de vangst in Ghana blijkt de soort nu 

dus ook in West-Afrika voor te komen. 
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Summary 

In 1963 a specimen of the African Ctenuchid Eucbromia formosa Guérin was 

found in a greengrocer’s at Schoor! (prov. of North-Holland), imported with 

bananas. The photo shows the (damaged) specimen together with a specimen 

from Takoradi (republic of Ghana). Hampson only mentions the species from 

British East Africa, Madagascar and the Cape and no further localities are known 

to the writer. But at Takoradi it is certainly indigenous. Mr. j. Huisenga saw 

several specimens rapidly flying in the sunshine. It was not possible to ascertain 

from what part of Africa the bananas were imported. 
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Vlindertrek. De medewerkers hebben van het K.N.M.I. een mededeling ontvangen, dat dit 

instituut zich niet meer belast met de administratie van het trekvlinderonderzoek in Neder¬ 

land. Dank zij de medewerking van de vorige directeur van het Zoölogisch Museum te Am¬ 

sterdam, Prof. Dr. H. Engel, kunnen we echter voortgaan met het verzamelen van gegevens. 

De administratie wordt nu overgeheveld naar de Afdeling Entomologie van dit museum. 

Helaas zijn de laatste jaren vooral van de oudste medewerkers verschillende weggevallen. 

Willen we het nu bereikte peil kunnen handhaven, dan is compensatie daarvan dan ook 

dringend nodig. Daarom het verzoek aan allen, die er de tijd voor kunnen vinden: noteer al 

uw waarnemingen, vooral van Vanessa atalanta, V. cardui en Autographa gamma op een 

blaadje papier en stuur dat aan het eind van het seizoen naar: Zoölogisch Museum, Afd. 

Entomologie, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam O. Wel graag nauwkeurige notities: datum, 

plaats, aantal. Dus geen vage aanduidingen, zoals: „was hier in augustus vrij gewoon”. — 

Lpk, 

Onderzoek Biston betularia L. (Lep., Georn.). In 1956 stelde Dr. H. B. D. Kettlewell, 

die zich al jaren met deze soort bezig houdt, een onderzoek in naar het voorkomen van de 

drie hoofdvormen (lichte, tussenvorm en zwarte) op de Britse eilanden. In 1967 werd dit 

herhaald (waarbij de tussenvorm nu in drie graden werd verdeeld) om te zien welke verschil¬ 

len in die tijd opgetreden waren. 

Ik kreeg toen het verzoek ook in ons land aan het onderzoek mee te werken, maar de tijd 

hiervoor ontbrak mij volkomen. Ik wil er nu echter dit jaar mee beginnen, vooral omdat ik 

vermoed dat de resultaten hier wel -eens anders zouden kunnen uitvallen dan in Engeland. 

Bovendien ook, omdat we dan een basis hebben die als vergelijkingsobject voor onze opvol¬ 

gers kan dienen. 

Voor zover ik het al niet persoonlijk deed, verzoek ik daarom de verzamelaars dit jaar alle 

exemplaren van de soort, die zij in handen kunnen krijgen (geen gekweekte series s.v.p.), 

zonder enige selectie toe te passen voor mij te bewaren. Niet opspannen, niet aan de speld 

steken, maar tussen watten in een doosje bewaren tot het einde van de vliegtijd. En vooral 

de vindplaatsen gescheiden gehouden. Ook kleine aantallen kunnen van belang zijn. 

Als het resultaat uitgewerkt is, zal dit natuurlijk gepubliceerd worden. — Lpk. 
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Kweek van Hymenoptera-Aculeata, voorjaar 1968 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Evenals in de drie voorgaande jaren heb ik me ook in de winter van 1967— 

1968 druk bezig gehouden met het verzamelen van dood hout, plantestengels, lege 

slakkehuisjes en bodemmonsters. Dit materiaal heeft deze keer „slechts” 38 species 

opgeleverd. Hieronder volgt een verkort verslag: 

Pr os op is confus a Nyl., Anthophora acervorum L., Melecta punctata F., Os mi a rufa 

L. en Osmia cornuta Latr. 

Osmia aurulenta Pnz.: slechts een $, Lanaye uit wijngaardslak. 

Osmia bicolor Schrk. : een $ , Lanaye, tuinslak. 

Eriades florisomnis L. en Trypoxylon figulus L. 

Trypoxylon clavicerum Lep.: zeven 9 9, Lanaye, wilg. 

Spilomena troglodytes Lind.: vier $ $ en drie $ $ , St.-Pietersberg en Bernden, 

paaltjes en meidoorn. 

Stigmus pendulus Pnz.: zeer veel; Stigmus solskyi Mohr.: vrij veel. 

Pemphredon shuckardi Mor. en Pemphredon lugubris. 

Pemphredon let hij er Dhlb.: een $ , Amby, paal. 

Pemphredon rugifer Dhlb.: een $, St.-Pietersberg, paal. 

Passaloecus tennis Mor. (gracilis Curt.): elf $ $ en negen $ $ , Amby, Maas¬ 

tricht, Bemelen en Lanaye uit paaltjes, es, meidoorn en Philadelphum. 

Passaloecus monilicornis Dhlb. (roettgeni Verh.?): twee $ $ en een $, St.- 

Pietersberg en Bemelen uit meidoorn en vlier. 

Passaloecus insignis Lind.: drie $ $ , St.-Pietersberg uit meidoorn en paaltje. 

Passaloecus corniger Sh. : twee 9 $ en een $ , Bemelen en Lanaye uit es en 

paaltje. 

Psenulus c on color Dhlb.: vrij veel. 

Psenulus atratus F.: een 9 en drie $ $ , St.-Pietersberg, Kanne en Lanaye uit 

braam, es, paaltje, vlier en wilg. 

Nitela spinolae Dhlb.: een 9 , St.-Pietersberg, weipaal. 

Ectemnius cavifrons Thms. : vrij veel. 

Ectemnius lapidarius Pnz.: een $ , St.-Pietersberg, meidoorn. 

Crossocerus capitosus Sh.: acht 99 en 24 $ $ , Maastricht, St.-Pietersberg, Kan- 

nerbos en Lanaye uit vlier, es en wilg. 

Crossocerus podagricus Lind.: 17 $ $ , St.-Pietersberg, Kanne en Lanaye uit paal¬ 

tjes, meidoorn en wilg. Dit jaar geen enkel 9 ! 

Crossocerus ovalis Lep. & Br. (anxius W.) : een $ , St.-Pietersberg uit meidoorn. 

Ik dacht, dat dit een bodembewoner was! 

Crossocerus ambiguus Dhlb.: veel. 

Crossocerus leucostomoides Rich.: een 9, St.-Pietersberg uit paal. 

Crossocerus cinctius Dhlb. : twee $ $ , Kannerbos uit vlier. 

Rhopalum clavipes L. : 15 9 9 en 20 $ $, St.-Pietersberg, Bemelen en Lanaye 

uit meidoorn, wilg en paaltje. 
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Rh op alum coarctatus Sc. : 13 $ $ en 11 9 9, Maastricht, St.-Pietersberg en 

Lanaye uit vlier, Philadelphum, meidoorn en wilg. 

C hr y sis ignita L.: slechts een 9 . 

O malus violaceus Sc.: een 9 , St.-Pietersberg uit paaltje. 

Odynerus renij or mis Gm.: een paartje uit löss. 

Summary 

Hymenoptera-Aculeata bred from dead wood, stalks of plants, empty snail-shells 

and samples of earth collected in the winter of 1967—1968. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 

Nieser, N., De nederlandse water- en oppervlaktewantsen (Heteroptera aquatica en 

semiaquatica). Wet. Med. K.N.N.V. no. 77, 56 pp., 1968. 

Van de Europese waterwantsen en oppervlaktewantsen bestaan zeer goede en uitstekend 

geïllustreerde determinatietabellen in de Engelse, Franse en Duitse taal. Deze tabellen zijn 

merendeels van recente datum, via enkele herdrukken door de praktijk gerijpt en daardoor 

up to date wat betreft de nomenclatuur en volledigheid der behandelde soorten. Het heeft 

zeker zijn nut om van deze literatuur een destillaat in het Nederlands te maken ten behoeve 

van diegenen, die zich met de studie van deze interessante insektengroepen gaan bezig¬ 

houden. In de opzet: identifikatie der soorten mogelijk te maken, is Nieser volledig ge¬ 

slaagd. Hij geeft beknopte tabellen en talrijke lijntekeningen van bijzondere Strukturen, 

waarmee de ca. 60 soorten en het laatste larvestadium (door Nieser 5e instar genoemd!) 

van Corixidae vlot op naam gebracht kunnen worden. Tien goede habitustekeningen van 

R. Koeman verluchtigen de beschrijvingen. 

De inleidende tekst, de systematische naamgeving en de toelichting bij de soorten bevatten 

echter talrijke slordigheden en onjuistheden. De faunistische, fenologische en ecologische 

gegevens zijn zeer onvolledig. Men mag aannemen dat de gebruikers van de publikatie hierin 

het meeste geïnteresseerd zijn. De vangsten vóór 1950 zijn samengevat in de Naamlijst en 

Vervolgen van Reclaire. Op weinig consciëntieuze wijze vermeldt Nieser enkele recentere 

gegevens. Ik doe slechts enkele grepen: Mesovelia jurcata, ,,De macroptere vorm is zeldzaam, 

bekend van Vught, eind VIII, 1966, 2 wijfjes (Nieser)”. Hydrometra gracilenta, „de 

macroptere vorm komt voor bij Wageningen (J. v. d. Molen, mond. meded.)”. Hebrus 

ruficeps, „Macroptere vorm zeer zeldzaam, 20.IV. 1964, 1 ex. tussen 300—400 aptere 

(Nieser)”. Vel ia caprai, „Macroptere dieren zeer zeldzaam, Winterswijk, Pika HWG [ner¬ 

gens aangegeven wat deze afkorting betekent, R. C.], 1967, 1 ex”. De lezer krijgt aldus een 

zeer onvolledig en veel te statisch beeld van het verschijnsel vleugelpolymorfie, dat in de 

meeste gevallen sterk afhankelijk is van milieufaktoren. Ten aanzien van Hydrometra graci¬ 

lenta wordt gesteld, dat de brachyptere (moet zijn microptere!) vorm bij ons gewoon is, 

waarbij verwezen wordt naar de levenswijze van H. stagnorum. H. stagnorum vindt men 

echter in sterk vervuilde biotopen, waar H. gracilenta ten enenmale ontbreekt. Van Micro- 

velia umbricola zegt Nieser, dat de soort in Nederland gewoon is. Het gegeven dat Higler 

(1962, Ent. Ber. 22 : 65—66) de soort voor het eerst in Nederland ontdekte, blijft onvermeld, 

enz. enz. 

De literatuurlijst ademt dezelfde willekeur. Enkele van de m.i. meest essentiële publikaties 

ontbreken, terwijl de vermelding van vele referenties achterwege had kunnen blijven. 

Het gehalte van de besproken Wetenschappelijke Mededeling zou aanmerkelijk gestegen 

zijn, wanneer de auteur van zijn kontakten met kollega’s meer geprofiteerd had in de manu- 

script-fase. — R. H. Cobben. 
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_ 

Doctor M. B. Kiauta 

Op 23 april j.l. promoveerde ons medelid, de heer M. B. Kiauta, aan de Rijks¬ 

universiteit te Utrecht tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. De 

titel van zijn proefschrift luidde: „Studies on karyotypic evolution in Odonata”. 

Promotor was Prof. Dr. G. A. van Arkel. 

Bestuur en Redactie wensen hem van harte geluk. Dat de jonge doctor de aan¬ 

vankelijk wel zeer grote taalmoeilijkheden kon overwinnen en aldus zijn weten¬ 

schappelijke studie hier te lande met succes bekroond zag, is wel een spciaal com¬ 

pliment waard! 

A. C. Nonnekens overleden 

Op 30 april j.l. overleed op 89-jarige leeftijd de nestor van de Nederlandse 

coleopterologen, de heer A. C. Nonnekens. Tot op zeer hoge leeftijd heeft hij 

actief de studie van onze kevers beoefend. Zijn werkterrein was na zijn ver¬ 

huizing naar Amstelveen het Amsterdamse Bos, waar hij zich jaren lang intensief 

bezig gehouden heeft met het verzamelen van kevers. Voor het museum in het 

bos stelde hij een voortreffelijke collectie samen van de daar voorkomende soorten, 

terwijl hij in de Entomologische Berichten een uitvoerige lijst van de door hem 

aangetroffen kevers publiceerde, die een uitstekende basis vormt voor een ver¬ 

gelijking met een latere inventarisatie. 

\ sep 2 2 ms 
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De paar laatste jaren was zijn gezondheidstoestand echter dermate achteruit 

gegaan, dat hij zijn wandelingen in het bos moest opgeven. Het was ook de reden, 

waarom hij aan het eind van 1968 zijn lidmaatschap van onze vereniging be¬ 

ëindigde. 

Vooral de oudere leden van de afdeling Noord-Holland en Utrecht zullen hem 

zich ongetwijfeld blijven herinneren als de coleopteroloog, die zich speciaal in¬ 

teresseerde voor de zeer kleine kevertjes, waarvan hij telkens weer iets nieuws wist 

te vermelden. Zijn uitstekend verzorgde collectie vermaakte hij aan het Zoölogisch 

Museum te Amsterdam. -— B. J. Lempke. 

Verslag van de 69ste bijeenkomst van de afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 

door 

P. GRUYS, secretaris 

De 69ste bijeenkomst van de afdeling werd gehouden op 27 februari 1968 in 

het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden. De dag was gewijd aan onder¬ 

werpen uit de medische entomologie. 28 leden en 14 introducés woonden de 

vergadering bij. 

De reeks van voordrachten werd geopend door de heer A. Fain, Antwerpen, 

die sprak over ,,Some aspects of mange in man and domestic animals”. Vervolgens 

hield de heer R. Voorhorst, Leiden, een lezing getiteld „Allergische reactie van 

de mens op beten en steken van insekten”. In de middag belichtte de heer 

M. Leclercq, Gembloux, een weinig bekend aspect van ons vak: „Entomologie en 

gerechtelijke geneeskunde”. Tenslotte sprak de heer van Seventer, Amsterdam, 

over: „De mogelijke oorzaken voor de verdwijning van malaria in Nederland”. 

De voordrachten waren aanleiding tot zeer geanimeerde discussies. 

De samenvattingen van de inleidingen zijn in dit nummer opgenomen. 

Kesteren, Nedereindsestraat 35. 

Cinxia borealis Fall. (Dipt., Syrphidae) op licht. Tweemaal, op 1 en 2 september 1967, 

verscheen deze zweefvlieg op de vanglamp, die stond opgesteld aan de rand van een moerassig 

heideveldje te Herkenbosch. Beide exemplaren bevinden zich in de collectie van het Nat.hist. 

Museum te Maastricht. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 

Een dartele Vanessa cardui L. (Lep.) Op 24.VII.1968 beklommen wij de Deventer 

toren. Op ± 60 m hoogte aangekomen dartelde een afgevlogen cardui om ons heen. Lange 

rustperioden, al zonnend doorgebracht, werden zo af en toe afgewisseld met een rondje 

rondom de koepel van de toren. Het dier liet zich door geen bezoeker verjagen en keerde 

steeds weer op de toren terug. 

G. J. FLint, Swaefkenstraat 39, Deventer. 
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Some aspects of mange in man and domestic animals 

by 

A. FAIN 

Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen 

Mange is an itching disease of the skin produced by various species of mites 

living either in the superficial layers of the skin or at the base of external crusts. 

The mites that produce mange are permanent parasites. They are specific for this 

habitat and are not able to live in other conditions. 

Another itching disease of the skin that must not be confused with mange is 

dermatitis. Dermatitis is essentially a temporary eruption accompanied by severe 

itch and sometimes general symptoms. This disease may be produced by various 

groups of mites belonging to several sub-orders. The most frequent are the acarid 

or glycyphagid mites, also called detriticolous mites because they live normally in 

decaying organic material. The dermatitis generally occurs in workers who are 

handling infected products. The mechanism of the production of this dermatitis 

is not well known. Some authors believe that the mites are the primary causes of 

the itch by their saliva or excretions. For others hypersensitivity plays the main 

part in its production. 

True mange is produced by various groups of mites. Among them the group of 

the Sarcoptiformes is the most important owing to the number of species that are 

involved and the severity of the lesions that may be produced. In birds the families 

Epidermoptidae and Knemidokoptidae are the most harmful. The first contains 

several species parasitic on domestic or cage birds. Among them the most pa¬ 

thogenic are Microlichus avus living in the feather follicles and producing loss of 

feathers and Epidermoptes bilobatus producing a generalized but more superficial 

mange. The Knemidokoptidae are more pathogenic than the Epidermoptidae. They 

burrow more deeply in the epidermis and produce a stronger corneous reaction 

on the part of the host. Some attack the feathered parts of the body in pigeons 

and chickens (Neocnemidocoptes laevis) and produce loss of feathers, while other 

species invade the non-feathered parts of the legs and the head. This disease is 

commonly named scaly-legs or scaly-face. Scaly-face is common in budgerigars and 

parrots ( = Knemidokoptes pilae) while scaly-legs is more often encountered in 

some passeriform cage birds (Knemidokoptes jamaicensis) and chicken (Knemi¬ 

dokoptes mutans). 

In mammals the true mange is produced by two different families: Psoroptidae 

and Sarcoptidae. On the base of a morphological study of the genus Sarcoptes the 

author concludes that only one species (Sarcoptes scabieï) can be retained in that 

genus. Owing to the high degree of individual variability of that species he ex¬ 

presses the opinion that the so called ’Varieties'’ (actually subspecies) described 

so far are not more than ’’forms” without any taxonomic value. 
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Entomologie en Gerechtelijke Geneeskunde 

door 

MARCEL LECLERCQ 

Laboratorium voor Zoölogie, Faculté des Sciences Agronomiques, Gembloux (België) 

Het kan in bepaalde gevallen van groot belang zijn het tijdstip van de dood van 

een individu zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Reeds vanaf het verdwijnen 

van de lijkstijfheid (maximaal 72 uur) leidt het bestuderen van de necrofiele 

insecten- en mij tenfauna tot de beste tijdbepaling. Aankomst en ontwikkeling van 

de achtereenvolgens verschijnende arthropoden hangen nauw samen met de opeen¬ 

volgende autolytische en microbiele lijkontbinding. Specifieke samenstelling en duur 

van iedere arthropoden-,,golf’’ wordt beïnvloed door: de heersende temperatuur, 

de plaatselijke entomologische fauna, de plaats waar het lijk zich bevindt (in huis, 

in de stad of op het veld) en de omstandigheden, waarbij het lijk zich bevindt 

(vrije lucht, begraven of in het water). De rijke necrofiele fauna van lijken in de 

vrije lucht kan in 8 elkaar overlappende ,,golven” worden verdeeld: 

1. Onmiddellijk na de dood: larven van Calliphora-sooïtQn, Musea en Muscina. 

2. Bij ontwikkeling van de eerste lijkgeur: larven van Sarcophaga, Lucilia en 

Cynomyia. 

3. Tot aan het ontsnappen van vetzuren: Dermestes, sommige Coleoptera en de 

Lepidopteer A glos sa pinguinalis. Gedurende drie tot zes maanden na de dood 

kunnen deze insekten zich op het lijk bevinden. 

4. Tijdens het ontsnappen van vloeistoffen. Piophila casei, Fannia, Drosophila- 

soorten, Sepsidae en Borboridae. 

5. Tot aan de ammoniakale gisting: Diptera (Ophyra en Phoridae) en Coleoptera 

(.Necrophorus, Silpha, Hister en Saprinus). 

6. Tot aan de uitdroging van het lijk: geen insekten, maar vele mijtesoorten; deze 

treden pas ongeveer een jaar na de dood op. 

7. Bij volledige uitdroging: de Coleoptera Attagenus en Anthrenus en de Lepi- 

doptera Aglossa, Tinea en Monopis. 

8. Na ongeveer drie jaar verschijnen de Coleoptera Tenebrio en Ptinus. 

Een aantal voorbeelden van toepassing werden gedetailleerd besproken. De vol¬ 

ledige tekst van deze voordracht is gepubliceerd in: Tijd sehr. v. Geneesk. 24 : 

1193 - 1198, 1968. 

Summary 

Entomology may be important in forensic medicine. Useful information with 

regard to the moment of death of a subject can be obtained by a careful examination 

of the necrophilic arthropod fauna, which attacks a corpse in successive waves. 

Ruil van Coleoptera. Dr. W. R. Suter, Associate Professor of Biology, Carthage College, 

Kenosha-Wisconsin 53140, U.S.A., is interested in exchanging microcoleoptera with qualified 

amateurs or professionals. His favourite groups are Pselaphidae and Scydmaenidae. 
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Mogelijke oorzaken voor de verdwijning van Malaria 

in Nederland 

door 

H. A. VAN SE VENTER 

Instituut voor Tropische Hygiëne, Amsterdam 

Verslag werd gegeven over een onderzoek, waarin de oorzaken voor de ver¬ 

dwijning van de Malaria in Nederland uitsluitend zijn betrokken op de vector 

Anopheles maculipennis var. atroparvus Van Thiel. Vastgesteld werden de aantallen 

muskieten, die in de voormalige malaria-gebieden in de maanden augustus, septem¬ 

ber, oktober en november in 1966 en 1967 in 288 geselecteerde varkensstallen wer¬ 

den aangetroffen. 

De menigvuldige factoren, die tot het zo sterk teruglopen van de Anopheles- 

popuiatie vergeleken met vroeger (Kraan, Swellengrebel) geleid zouden kun¬ 

nen hebben, werden geanalyseerd en verdeeld in een groep (a), die waarschijnlijk 

een bijdrage hebben geleverd aan de achteruitgang, en een groep (b), die bij 

kritische beschouwing waarschijnlijk geen invloed hierop hadden. 

a. 1. Het veelvuldig gebruik van insecticiden, zowel in gebouwen als in de land¬ 

bouw. Met name het gebruik van de „Vapona-strip” (Shell) tegen vliegen 

in huizen en stallen bleek algemeen te zijn. 

Noch in 1966, noch in 1967 werden Anopheles-muggen in de huizen 

aangetroffen. 

2. De teruggang van het aantal varkensbedrijven, terwijl het aantal varkens 

tot de helft terugliep. In 1934 werden gemiddeld 8 varkens per boerderij 

gevonden, in 1967 gemiddeld 30. Grotere bedrijven zullen tevens eerder 

insecticiden toepassen als vliegenbestrijding. De oppervlakte, waarop één 

varkensbedrijf wordt aangetroffen in Noord-Holland was in 1934: 18 ha; 

in 1966: 110 ha. Dit heeft de verwinteringsmogelijkheid voor deze muggen 

in varkensstallen verminderd. 

3. Het aantal paardenstallen is zo gering geworden in Noord-Holland, dat 

de tweede overwinteringsplaats van Anopheles-mnggen verdwenen kan 

worden geacht. 

4. De grotere hoeveelheden kroos, die soms een gehele sloot bedekken, zouden 

o.a. het gevolg kunnen zijn van de grote toename van kunstmest-(stikstof-) 

bemesting; deze sloten zijn daarmee ongeschikt geworden als broedplaats 

voor Anopheles-mnggen. 

5. Het mechanisch schoonmaken van sloten d.m.v. een tractor met grijper 

maakt de sloot langer ongeschikt als broedplaats voor Anopheles. 

b. 1. Het schoonmaken van sloten bij de z.g. ,,kroosschouw” heeft slechts een 

kleine datumverandering ondergaan in de 260 polders van Noord-Holland. 

Wel laat een vergelijking van de ,,keur” uit omstreeks 1930 met de ,,keur” 

van omstreeks 1966 een verschuiving zien naar het tijdstip (juli/augustus), 

waarop de larven van de later overwinterende muggen nog in de sloten zijn 

te vinden, maar slechts 9000 ha polder heeft nu een vroege „schouw”, 

waarbij die larven gedood zouden kunnen worden. 
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2. De ruilverkavelingen hebben op een te kleine schaal plaats gehad om van 

invloed te zijn op het aantal sloten, dat als broedplaats zou kunnen dienen. 

3. De opspuitingen en bebouwingen in de provincie Noord-Holland zijn pro- 

centsgewijs te weinig omvangrijk, om hiermee de totale teruggang van het 

aantal Anopheles-muggen te verklaren. Het verdwijnen van broedplaatsen 

door bovengenoemde oorzaken kan slechts plaatselijk van invloed zijn 

geweest. 

4. Het onderzoeken van de zoutgehaltes van het oppervlaktewater leek van 

bijzonder belang, omdat Anopheles atroparvus bekend staat als brakwater- 

broeder: bij meer dan 750 mg Ck/liter zijn atroparvus-l&rven in de meer¬ 

derheid (vergeleken met de var. messeae). De z.g. ,,ontzilting” van de 

provincie Noord-Holland heeft echter geen invloed gehad op het Ch gehalte 

van de kleine poldersloten. De gemiddelde Ch concentraties op de waar- 

nemingspunten van de Provinciale Waterstaat van begin juli werden sinds 

1939 vergeleken met de neerslag van de maand juni. 

Besproken werd ook het onderzoekprogramma voor 1968 betreffende de water¬ 

vervuiling van de kleine poldersloten, waarbij onder meer zal worden gelet op: 

zuurstofgebrek, synthetische wasmiddelen en insecticiden. 

Summary 

In the Netherlands autochtonous malaria occurs no more. Changes in the 

ecological conditions of the former malarious regions and their relation to the 

disappearence of malaria via a markedly decreased Anopheles-population have been 

discussed by the author. 

Allergische reacties van de mens op beten en steken 

van insekten 

door 

R. VOORHORST 

Afdeling Allergologie, Academisch Ziekenhuis, Leiden 

De reactie van de mens op contact met produkten, die van insekten afkomstig 

zijn, kan toxisch of allergisch zijn. De toxische reacties worden bepaald door farma¬ 

cologische eigenschappen van het insekteprodukt, de allergische reacties door de 

vorm van allergie waaraan de patiënt lijdt. 

Men kent allereerst de atopische allergie voor insektenallergenen. Als men in 

contact komt met allergeenbevattende deeltjes kunnen de reacties lijken op hooi¬ 

koorts (conjunctivitis, rhinitis, astma). Na inspuiting kan er een min of meer 

ernstige lokale reactie van het „immediate type” ontstaan of soms erger nog, een 

shock. 

Een tweede vorm van allergisch reageren is de anafylactische allergie, berustend 

op meer conventionele antistoffen. Men kent de anafylactische shock vooral op 
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steken van insekten. Vervolgens de serumziekte, die zich kan ontwikkelen 10-14 

dagen na de injectie van een sterk eiwithoudende vloeistof. Vormt de persoon 

meer precipiterende antistoffen, dan kan een Arthusreactie soms met necroses, het 

gevolg zijn van een insektesteek. 

Een laatste vorm van allergisch reageren is de ,,delayed-type” allergie, die met 

name voorkomt bij contact via de huid. Men krijgt dan het beeld van contact- 

dermatitis. Een merkwaardige vorm van ,,delayed-type” allergie is de tweede fase 

van de strophulus infantum, veroorzaakt door beten van allerlei, vooral van huis¬ 

dieren afkomstige, parasieten. 

(De volledige tekst van de voordracht is als klinische les gepubliceerd in het 

Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde, 112 : 781 - 785, 1968.) 

Summary 

The author has given a review of the nature of different types of allergic reac¬ 

tions in man due to insect-bites or other contacts with insect allergens. 

Verslag van de 28ste Herfstvergadering van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging, gecombineerd met de 70ste 

bijeenkomst van de afdeling voor Toegepaste Entomologie 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 28ste Herfstvergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd gehouden op zaterdag 23 november 1968 in de collegezaal van het Centrum 

voor Entomologie en Fytopathologie te Wageningen. Deze vergadering, waaraan 

een Buitengewone Vergadering vooraf ging, werd gecombineerd met die van de 

afd. voor Toegepaste Entomologie. 

Voorzitter was Dr. G. Barendrecht. 
Aanwezig waren: 

B. van Aartsen, Dr. Ir. G. W. Ankersmit, Dr. A. F. H. Besemer, Dr. J. G. Betrem, 

W. L. Blom, Ir. B. T. Bosman, H. C. Burger, Ir. R. H. Cobben, Dr. A. Diakonoff, Dr. J. 

van der Drift, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Dr. H. J. 

de Fluiter, A. van Frankenhuyzen, Dr. D. C. Geijskes, W. H. Gravestein, W. de Groot, 

Ir. P. Gruys, M. J. Gijswijt, Mevr. L. H. Hellinga-Horning, W. Hellinga, P. J. van Hels- 

dingen, Dr. D. Hille Ris Lambers, H. C. Holleman, E. Houkes, J. A. Janse, Dr. W. J. 

Kabos, C. H. ter Laag, Dr. P. A. van der Laan, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. Meit¬ 

zer, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, R. van Oorschot, Dr. F. J. Oppenoorth, H. Over- 

beek, Ir. P. H. van de Pol, J. C. Roskam, G. van Rossem, Dr. R. T. Simon Thomas, Prof. 

Dr. J. van der Vecht, Drs. H. H. W. Velthuis, W. M. Verduin, C. de Vries, H. J. M. 

Wassink, Dr. J. T. Wiebes, Mevr. G. C. van der Wiel-Voss, Prof. Dr. J. de Wilde en C. 

J. Zwakhals. Er waren 7 introducés. 

Nadat de Voorzitter om ca. 11.00 uur de vergadering had geopend en alle 

aanwezigen welkom had geheten, nam Prof. Dr. J. de Wilde het woord als 

gastheer in deze voor ons nieuwe omgeving; hij was verheugd, dat zoveel 
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leden naar Wageningen gekomen waren. De Voorzitter op zijn beurt bedankte 

Prof. DE Wilde voor zijn uitnodiging. Hij was eveneens verheugd over de grote 

opkomst. 

Als punt van de Buitengewone Vergadering besprak de heer Barendrecht 

verschillende factoren, die het noodzakelijk maakten, dat de prijs voor het 

Tijdschrift voor Entomologie verhoogd moest worden en wel voor leden tot 

Fl. 22,50 en voor niet-leden tot Fl. 62,50. 

Daarna hield de heer van Rossem zijn als altijd interessante voordracht na¬ 

mens de Planteziektenkundige Dienst over het optreden van enige schadelijke 

insekten in het jaar 1968. Na een zeer goede lunch in de cantine van het Centrum 

volgden de volgende lezingen: 

Dr. L. M. van Schoonhoven over: De binding van insekten aan hun waard - 

plant. 

Prof. Dr. J. de Wilde over: Juveniel Hormoon en Diapauze. 

Beide voordrachten waren vergezeld van fraaie dia’s, grafieken, enz. Zij wer¬ 

den door de vergadering met veel belangstelling gevolgd, hetgeen ook bleek uit 

de discussies, die zich naar aanleiding daarvan ontsponnen. 

Nadat dan verder niemand het woord verlangde, werd deze zeer geslaagde bij¬ 

eenkomst door de Voorzitter, onder dank aan de sprekers, gesloten. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23H. 

Verslag van de 101ste Wintervergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 101ste Wintervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd gehouden op zondag 16 februari 1969 in één der zalen van het Artis- 

Restaurant in Amsterdam. 

Aanwezig waren: 

P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, Mevr. A. Bentinck-Vlieger, F. A. Bink, W. L. Blom, 

S. de Boer, H. C. Bolk, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, G. Dijkstra Hzn., N. W. 

Elfferich, Drs. W. N. Ellis, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, 

V. Gerris, Dr. D. C. Geijskes, Drs. Y. S. van der Goot, W. H. Gravestein, W. de Groot, 

W. Hellinga, Dr. D. Hille Ris Lambers, E. Houkes, G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. 

Janse, Dr. C. de Jong, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. W. J. Kabos, Mr. I. A. Kaijadoe, J. Krik¬ 

ken, B. J. Lempke, J. P. van Lith, J. H. Lourens, Drs. J. A. W. Lucas, J. van der Made, 

A. van de Meché, Drs. H. J. G. Meuffels, M. J. Meulenberg, E. J. Nieuwenhuis, H. van 

Oorschot, Dr. S. J. van Ooststroom, C. Ottenheijm, H. Overbeek, G. Stobbe, J. Stodèl, J. 

Teunissen, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, D. A. Vestergaard, Br. Virgilius Lefeber, 

R. Vis, J. Vreugdenhil, P. Vroegindeweij, H. J. M. Wassink, Dr. J. T. Wiebes en S. C. 

Willemstein. Er waren 2 introducés, terwijl de heren Van Aartsen en Lieftinck met kennis¬ 

geving afwezig waren. 

Om ca. 11.00 uur opent de Voorzitter, Dr. G. Barendrecht, deze vergadering 

en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij herdenkt daarna het overlijden van 

een van onze oudste en trouwste leden, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, die 
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nooit op een vergadering of zomerbijeenkomst ontbrak. Alle aanwezigen ge¬ 

dachten in een ogenblik van stilte zijn heengaan. 

Hierna gaat de Voorzitter over tot het behandelen van punt 1 der agenda en 

als plaats voor het houden van de volgende Wintervergadering wordt wederom 

Amsterdam gekozen. 

Daarna wordt overgegaan tot punt 2 der agenda, het eigenlijke doel van deze 

vergadering, nl. de 

Wetenschappelijke Mededelingen 

De volgende sprekers leverden hiervoor een bijdrage, nml. 

Prof. Dr. J. van der Vecht besprak en toonde exemplaren van het bijen¬ 

geslacht Andrena F. 

Dr. A. Diakonoff liet een lijvig en mooi Russisch boek zien met alles wat 

tot op heden bekend is van de Tortricinae. Jammer dat zo weinigen van ons hier¬ 

aan iets hebben. 

Dr. W. J. Kabos besprak en vertoonde verschillende Diptera-soorten door enkele 

van onze leden verzameld. 

K, J. Huisman hield een uitvoerige voordracht in aansluiting op die van de 

vorige Wintervergadering over het vangen op licht onder diverse weersomstandig¬ 

heden. 

WelEerw. Heer J. Teunissen besprak enkele sluipwespen. Hij toonde de 

de typen van Diplazon scutatorius Teun. De heer Erich Diller heeft ze onderzocht 

en bevonden, dat ze synoniem zijn met tetragonus Thunb. De heer Diller 

zal deze bevinding elders publiceren. 

Ook toonde hij een paartje Homotropus cultratorius Dav. gevangen in Schayck. 

De heer Diller schrijft hierover, dat deze soort behalve in Schayck ook nog 

gevangen is in Tirol, en verder alleen bekend is van Alaska en de bergen in het 

westen van de Ver. Staten. Ook dit zal elders gepubliceerd worden. 

J. Lourens bsprak en vertoonde een aantal zeldzame vlinders, die in 

Spanje gevangen waren. 

*Dr. D. C. Geijskes besprak een aantal Trychoptera van Goeree, die op licht 

gevangen zijn. 

Drs. J. A. W. Lucas besprak weer een aantal interessante zweefvliegen en 

liet deze rondgaan. 

Br. Virgilius Lefeber besprak en vertoonde nieuwe Hymenoptera-Aculeata, 

merendeels uit Z.-Limburg en de Belgische kant van de St. Pietersberg. 

*W. H. Gravestein besprak en vertoonde weer enkele magnifiek geprepa¬ 

reerde wantsen en cicaden van Majorca. 

*Dr. H. H. Evenhuis besprak twee Ascogaster-soorten (Hymenoptera, Bra- 

conidae) met verschillende gastheerkeuze als parasieten van bladrollers (Lepido- 

ptera, Tortricidae) in appelboomgaarden. 

Tenslotte besprak Dr. G. L. van Eyndhoven de mijten in robbeoren. 

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich soms 

interessante discussies. 

Bij de Rondvraag deelde Drs. J. P. Duffels mede, dat de collecties in het 
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Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21 te Amsterdam, eenmaal per maand op 

zaterdag bezichtigd kunnen worden, de eerste keer op 22 februari. 

Hierna werd deze druk bezochte vergadering door de Voorzitter, onder dank 

aan alle sprekers, om ca. half vijf gesloten. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23H. 

Leven met Insekten. Het onderzoek naar een geïntegreerde bestrijding van plagen. Uitgave 

Centrum v. Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1969. Prijs ƒ 7,80. 

Na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van 

plagen in land- en tuinbouw enorm toegenomen. Maar reeds na verloop van enkele jaren werd 

het duidelijk, dat het niet mogelijk zou zijn op deze wijze de veroorzakers van de plagen 

alleen door bespuitingen in toom te houden, laat staan uit te roeien. Van diverse soorten 

ontstonden namelijk resistente rassen, die immuun bleken te zijn voor de gebruikte stoffen, 

zodat men genoodzaakt was zijn toevlucht te nemen tot andere niet zelden nog zwaardere 

vergiften, die dan soms ook weer slechts tijdelijk bleken te helpen. 

Geen wonder, dat men zich begon af te vragen, of men op deze wijze wel op de goede 

weg was en of het wel verantwoord was de natuur, met inbegrip van de mens zelf, aan de 

gevaren van steeds meer en steeds sterker werkende vergiften bloot te stellen. 

We mogen er wel met enige trots op wijzen, dat Nederlandse deskundigen een vooraan¬ 

staande plaats innemen bij de bestudering van de problemen, die samenhangen met het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen. Reeds in 1955 werd een commissie gevormd, die naar zijn initiatief¬ 

nemer werd aangeduid als de „Commissie de Wilde”. In 1958 werd deze vervangen door 

de „Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen”, die in een zestal secties werd verdeeld, 

welke elk een bepaald deel van de vele problemen voor hun rekening namen. Ter gelegenheid 

van het tienjarig bestaan van de werkgroep (die in 1967 zijn naam veranderde in „Werkgroep 

Geïntegreerde Bestrijding van Plagen TNO”) verscheen nu het boek „Leven met Insekten”, 

waarin een achttal medewerkers de problematiek van het onder hun leiding bestudeerde be¬ 

handelen en op vaak boeiende wijze vertellen over de reeds behaalde resultaten. 

Verheugend is, dat men thans zoekt naar een zo doeltreffend mogelijk verlopende bestrij¬ 

ding, gevormd door zoveel mogelijk natuurlijke factoren aangevuld met zo weinig mogelijk 

chemische bestrijdingsmiddelen. 

Het boek telt 177 pagina’s. Daarvan wordt p. 127—177 ingenomen door een literatuurlijst 

van door de medewerkers van de werkgroep gepubliceerde artikelen. — Lpk. 

Hanke, W., Hormone. Sammlung Göschen, Band Il4l/ll4la. Walter de Gruyter & Co, 

Berlin 30, Genthiner Strasze 13, 1969. Prijs DM 5,80. 

In de bekende klein formaat serie verscheen de derde druk van het door Prof. Dr W. 

Hanke, hoogleraar aan de universiteit te Frankfurt, samengestelde boekje. In 196 pagina’s 

wordt een algemeen overzicht gegeven over de hormonen: ontdekking en geschiedenis, in¬ 

deling, eigenschappen, werkzame stoffen bij hogere planten, hormonen bij dier en mens. Het 

laatstgenoemde onderwerp neemt het grootste deel van het boekje in beslag. Het werkje is 

geïllustreerd met 39 afbeeldingen. — Lpk. 
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Schadelijke Insekten in 1968 

door 

G. van ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. van de BUND 

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

Het jaar 1968 bleef zonder hoogtepunten op toegepast entomologisch gebied. 

In april trad in het noorden en oosten van het land een aardvlo, Chaetocnema con- 

cinna (Marsham) schadelijk op aan pas gezaaide bieten. Het schadebeeld deed 

sterk denken aan dat van springstaarten. De schade werd in de hand gewerkt door 

de aanhoudende droogte in het voorjaar. 

In het zuid-oosten is in juni een zware aantasting op tarwe en andere granen 

geweest van de grote graanluis, Sitobion avenue (Fabricius). Er is niets tegen 

gedaan omdat de bestrijding niet rendabel wordt geacht. 

Foto PD 

Fig. 1, Door Apamea sordens (Hufnagel) aangetaste tarwekorrels. 

COLEOPTERA 

In ongepelde grondnoten uit de Soedan troffen wij de Bruchide Caryoborus 

gonagra (Fabricius) aan. Deze kever is verspreid over de tropische gebieden der 

aarde en ontwikkelt zich in grondnoten, tamarindevruchten en in de vruchten van 

andere Leguminosae. Het is bekend, dat de ontwikkeling mogelijk is in ongepelde 

grondnoten die opgeslagen zijn. De eieren die op de peul of op de zaden zijn 

gelegd, komen bij een temperatuur van 27°C na ongeveer 7 tot 10 dagen uit. 
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De larven dringen in de zaden door en vreten deze uit. De verpopping vindt plaats 

in een van tevoren door de larve geknaagde holte. De duur van de gehele cyclus 

neemt bij 27°C ongeveer 70 dagen in beslag. De snelste ontwikkeling die wordt 

opgegeven, is 42 dagen voor de gehele cyclus bij 30°C. Een aantasting door 

Caryoborus gonagra wordt in ons land zelden aangetroffen in geïmporteerde 

produkten. Wiebes (1961) vermeldt een import uit Curaçao. 

DIPTERA ; Cecidomyiidae 

Te Etten werd op een kwekerij een aantasting van grove den (Pinus sylvestris') 

door de galmug Thecodiplosis brachyntera (Schwaegrichen, 1835) geconstateerd. 

De oranje-rode galmug vliegt tussen eind april en eind mei. De eieren worden in 

groepjes aan de naaldbasis van Pinus-soorten af gezet. De oranje-rode larven vreten 

aan de basis van de naalden, in de naaldschede. Als gevolg hiervan blijven de 

naalden kort, ze vergelen in de herfst en vallen dan af. De larve overwintert in 

de schede van de afgevallen naald. De aantasting was al in 1928 gesignaleerd door 

het Staatsbosbeheer en de Plantenziektenkundige Dienst (van Steyn, 1928). 

HYMENOPTERA; Xiphydriidae 

Uit dood berkehout, afkomstig van Maarsseveen, kweekten wij houtwespen van 

de soort Xiphydria camelus (Linné). De larven van deze soort ontwikkelen zich in 

dood hout van elzen en berken. Over het algemeen worden slechts dunne stam¬ 

metjes en takken aangetast. X. camelus, die in geheel Europa voorkomt, wordt voor 

ons land als zeldzaam opgegeven (Kabos, 1954). Wij twijfelen eraan of dit wel 

zo is, aangezien wij de wespen verscheidene malen hebben ontvangen uit ons land. 

Uit hetzelfde materiaal verkregen wij parasieten van Xiphydria, nl. Rhysella 

curvipes (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae, Pimplinae). 

LEPIDOPTERA; Noctuidae 

In een partij Duitse tarwe van de oogst 1968 werden rupsen aangetroffen van 

Apamea sordens (Hufnagel) (Duitse naam: Queckcneule of Ähreneule). Deze 

rupsen bevinden zich op het graangewas waarvan zij aanvankelijk het blad vreten. 

Later begeven zij zich naar de melkrijpe en rijpe korrels, waaraan zij schade ver¬ 

oorzaken. Zodoende worden de rupsen door de moderne maai-dorsmachines mede¬ 

genomen naar de opslagplaatsen van het geoogste graan. In de droge partij kunnen 

deze dieren zich echter niet handhaven. De aantasting komt daardoor teneinde. 

De door A. sordens aangetaste droge korrels lijken op het eerste gezicht nogal 

op graanklander-korrels. Hierdoor ontstaan in de praktijk moeilijkheden met der¬ 

gelijke partijen. Een aanzienlijk aantal aldus aangetaste korrels kunnen allerlei 

secundaire aantastingen in de hand werken (fig. 1). 

Tortricidae 

Uit anjers (bloemen), geïmporteerd uit Zuid-Afrika, kweekten wij een vlindertje 

op, dat door Dr. A. Diakonoff (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

werd gedetermineerd als Epichoristodes acerbella (Walker, 1864). Deze soort is 

bekend van Zuid-Afrika en Madagaskar. In de omgeving van Pretoria is schade 
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van de rupsen aan openlucht culturen van anjers vastgesteld. Import van deze 

bladroller in ons land is beslist ongewenst. 

In een particuliere tuin te Anna Paulowna boorden rupsen van Cnephasia 

longana (Haworth) zich in onrijpe vruchten van aardbeien. Hoewel de schade 

beperkt bleef, lijkt het de moeite waard het geval te vermelden, omdat dit schade¬ 

beeld ons nog niet eerder onder ogen is gekomen. C. longana is een zeer polyfage 

soort, die vooral schade aan vruchtbomen veroorzaakt door het uitboren van jonge 

twijgen. 

HEMIPTERA; Coccoidea; Pseudococcidae 

Op een Cissus antarctica werden wolluizen van de soort Pseudococcus adonidum 

(Linné), de langstaartwolluis, aangetroffen. Deze wolluis komt in de meeste tro¬ 

pische en subtropische gebieden der wereld in de open lucht voor. In de meer 

gematigde gebieden wordt de soort gevonden in kassen, alwaar zij kan leven op 

vele soorten van gewassen. Hoewel P. adonidum ook in Nederland wel eens in 

kassen schijnt te zijn gevonden, hebben wij deze soort nooit eerder ontvangen. 

Het is dus in ieder geval een weinig voorkomende wolluis in ons land, in tegen¬ 

stelling tot de verwante Pseudococcus maritimus auct, die algemeen wordt ge¬ 

vonden in kassen en op kamerplanten. 

Van een particulier ontvingen wij materiaal van laurier (Laurus nobilis) met 

daarop wolluizen behorende tot Pseudococcus fragilis Brain, die eveneens verwant 

is aan de reeds genoemde P. maritimus auct. P. fragilis is voor zover wij weten 

slechts éénmaal eerder in ons land gevonden (schriftelijke mededeling van Dr. 

A. Reyne). Wel is zij geregeld in Europa in kassen aangetroffen. Het land van 

herkomst is waarschijnlijk Australië, vanwaar de verspreiding heeft plaats gehad 

over vele tropische en subtropische streken. In Zuid-Engeland komt P. fragilis in 

de open lucht voor (Williams, 1962). Ook deze Pseudococcide is polyfaag. 

Diaspididae 

Ananas-planten, afkomstig uit Hawaii, waren aangetast door de schildluis 

Melanaspis smilacis (Comstock). Deze soort is oorspronkelijk waarschijnlijk af¬ 

komstig uit tropisch Amerika, maar later over vele tropische gebieden verspreid 

geraakt met de waardplant Ananas. Deze schildluis leeft uitsluitend op Monocoty- 

len. 

Aphidoidea; Phylloxeridae 

Te Beifeld (L.) deed zich op een kwekerij een ernstige aantasting voor op Salix 

alba van Phylloxerina salicis (Lichtenstein). Deze soort leeft in kleine aantallen 

in schorsspleten van Salix alba en S. fragilis, slechts zelden ontwikkelt zich een 

zware aantasting. 

ACARINA; Oribatulidae (mosmijten) 

In een vrijstaande woning met een rieten dak te Doetinchem deed zich een plaag 

voor van de mosmij t Phauloppia lue or urn (C. L. Koch). Deze mijten voeden zich 

met schimmels en algen en het is dus aan te nemen dat zij afkomstig waren uit 
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het rieten dak. Het optreden van deze diertjes is volkomen ongevaarlijk. Het 

gebruik van chemische middelen in huis tegen de rondlopende mijten is zinloos, 

omdat men hiermede de bron van de invasie niet wegneemt. 

Op een tweetal plaatsen trad de mijt Humerobates rostrolamellatus Grandjean 

massaal in huizen op. Deze mijten komen veel voor tussen dorre bladeren onder 

bomen en tussen mos op boomstammen. Zij voeden zich met schimmels en algen. 

Ook in dit geval zijn de mijten geheel onschadelijk, al kan het talrijk optreden in 

huizen wellicht enige last veroorzaken. Wij adviseerden een strook van een meter 

breedte rond het huis vrij te maken van humus en blad en deze strook te bedekken 

met een laag zand. Bestrijding van de mijten met chemische middelen heeft geen 

zin en draagt alleen bij aan het bederf van het milieu. 

Trombidiformes; Phytoptipalpidae 

Wij ontvingen materiaal van Fuchsia waarop zich mijten van de soort Brevi- 

palpus essigi Baker bevonden. Deze mijt is in ons land nog niet eerder gevonden. 

Het betreft hier een nearctische soort uit Californië en Mexico. Het is niet opge- 

helderd waar de betreffende Fuchsia vandaan kwam, maar het geval is een goed 

voorbeeld van een soort uit een ander fauna-gebied die hier ongemerkt binnenkomt. 

Summary 

Notes on some insects and mites causing damage or trouble in the Netherlands 

in 1968. 
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Agriotypus armatus Walker in Curtis (Hym., Ichneum., Agriotypinae). In de verzameling 

van Br. Arnoud, die nu in het Maastrichtse Museum is opgenomen, ontdekte ik een voor 

Nederland niet alledaagse sluipwesp. Het betreft Agriotypus armatus. Gastheren zijn larven 

van Trichoptera en wel uit de genera Silo en G o era. Dr. J. Th. Oudemans vermeldt nog in 

een voetnoot (De Nederlandsche Insecten: 342, 1900), dat de parasiet nog niet in Nederland 

was gevonden. 

Br. ViRGiLius hielp mij aan de volgende gegevens: de soort komt voor in alle Zuidlim- 

burgse beken, waar genoemde genera kokerjuffers aanwezig zijn: de Geul, de Gulp, de 

Mechelse beek, de Landens (een zijbeekje van de vorige) en in het Vaalserbroek. 

Voor literatuur zie Redeke, H., Hydrobiologie : 354, 1948. 

G. den Hoed, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum. 
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Données faunistiques de Hétéroptères aquatiques III 

par 

N. NIESER 

LoCALITéS DIVERSES EN EUROPE 

Ces notes se basent sur des matériaux d’origine suivante: une série de l’Autriche 

collectionnée par M. H. A. ten Hove (Utrecht) ; de la Belgique collectionnée 

par Mlle. J. de Leeuw (Vught) ; de l’Espagne, collectionnée par l’auteur et de la 

Norvège collectionnée par M. W. Klein (Bilthoven). 

L’auteur remercie les personnes mentionnées pour avoir mis leurs matériaux à 

sa disposition, et M. P. Bacchus (Breda) pour avoir corrigé le manuscript. 

De la plupart des espèces il y a des sujets de référence dans la collection du 

Musée Zoologique de l’Université d’Utrecht Les collections contiennent les espèces 

suivantes. 

Cymatia bonsdorffi (C. Sahlb.); Norvège, Grimstad, étang dans les roches avec 

Sphagnum, 30.VIII.1965, 1 $ macroptère, 1 larve V. 

Gallicorixa producta (Reut.): Norvège, Feirh, deux étangs dans les roches sans 

végétation aquatique, 29.VIII.1965, 6 $, 3 $, 3 larves V; Grimstad, étang 

avec Sphagnum, 30.VIII.1965, 2 $ ; Grimstad, tourbière, même date, 2 $ , 

2 $ , 3 larves V. Les larves de l’instar V se distinguent de celles de C. 

praeusta (Fieb.) par le nombre de dents à la face ventrale du fémur posté¬ 

rieur, qui range de 35 à 51 chez C. producta et de 23 à 35 chez C. praeusta. 

Corixa punctata (Uiig,) : Autriche, St. Oswald, ait. 1100 m, étang sans végétation 

aquatique, 5.VL 1967, 1 $ . 

Hesperocorixa linnet (Fieb.): Belgique, Malmédy, aux bords du Warche, étang, 

14.VIII.1965, 1 $ . 

Arctocorisa carinata (C. Sahlb.) : Norvège, Feirh, même station que C. producta, 

2 $,2 $. 

Sigara distincta (Fieb.): Autriche, Deutschlandsberg, petit étang, 7.VI.1967, 1 $ , 

3 $ . Les sujets sont plus robustes et de couleur plus claire que les sujets de 

cette espèce rencontrés aux Pays-Bas. 

Sigara falleni (Fieb.) : même station que S. distincta, 2 $ . 

Sigara nigrolineata (Fieb.): Belgique, bords du Warche, flaque temporaire, 

20.'VIII. 1965, 1 $ , 1 larves V; étang, 14.VIII.1965, 1 $ , 1 $ . 

Sigara lateralis (Leach): Autriche, Lange Lacke (près du „Neusiedler See”), petit 

étang, 29.V.I967, 1 $ . 

Sigara stagnalis (Leach) : Espagne, petit étang dans un steppe de sel, près de la 

route de Teruel à Cuenca, à 25 km de Cuenca, 30.V.1964, 3 $ , 4 $ . 

Sigara selecta (Fieb.) : Espagne, même station que S. stagnalis, 5 8,7 $ . Il est 

bien intéressant de rencontrer ces espèces halophiles dans l’intérieur. 

Notonecta glauca rufescens Poiss.: Espagne, petit étang sans végétation, 16 km au 

nord de Aranjuez, 7.VI. 1964, 1 $ . 

Notonecta viridis viridis Dele.: Espagne, même station que S. stagnalis, 1 $ . 

Plea leachi McGreg. et Kirk.: Autriche, Lange Lacke, étang, 29.V.1967, 1 9 ; 
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Güssing, étang, aux bords d’une rase de Carex vermiculata, 3.VI.1967, 1 $ . 

Nepa rubra rubra L.: Autriche, Hammerteich, fossé avec eau courante, 3.VI.1967, 

1 $. 
Nepa rubra merïdionalis Poiss.: Espagne, San Martin de la Vega, petit ruisseau, 

7.VL1967, 5 5,99. 

Gerris argentatus Schumm.: Autriche, Deutschlandsberg, fossé pollué, 7.VI.1967, 

1 $ , macroptère. Aux Pays-Bas cette espèce se trouve aussi assez souvent sur 

des fossés quelque-peu pollués, cet aspect de l’écologie de l’espèce mérite des 

recherches. 

Gerris costae (H.-S.): Autriche, Deutschlandsberg, étang, 7.VI.1965, 1 5, 

macroptère. 

Gerris gibbifer Schumm.: Belgique, flaques temporaires aux bords du Warche, 

Malmédy, 16. et 20.VIII.1965, 4 5,1 $ , macroptères. 

Gerris lacustris (L.): Autriche, Hammerteich, ait. 1000—1400 m., viviers aban¬ 

donnés, 3.VI.1967, 1 $ ; Belgique, Malmédy, Warche, lac de barrage, 16.VIII. 

1965, 2 5 , macroptères; Warche, petite baie, 19.VIII.1965, 1 $ , brachy- 

ptère. 

Gerris thoracicus Schumm.: Autriche, St. Oswald, étang sans végétation aquatique, 

1100 m., 5.VI.1967, 2 5,2 $, macroptères. 

Gerris paludum (F.): Autriche, même station que G. thoracicus, 1 5 , macroptère; 

Belgique, Malmédy, lac de barrage, 16.VIII.1965, 1 5, macroptère. 

Velia caprai Tarn.: Belgique, Malmédy, Warche, 11, 12 et 16.VIII.1965, 5 5, 

9 $ , aptères, 8 larves; Espagne, près de Lérida, petit ruisseau, 4.VI.1964, 

5 5,7 $ , aptères. 

Hebrus pusillus (Fall.): Espagne, même station que S. stagnalis, 1 5 , macroptère. 

Summary 

Records of aquatic bugs from a few localities in Austria, Belgium, Norway and 

Spain. 
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Limenitis populi L. (Lep., Nymphalidae). Van deze vlinder, die sinds 1941 in Neder¬ 

land niet meer waargenomen was, ving ik op 23.VII.1967 in de omgeving van Mechelen 

(L.) een 5, en zag ik twee dagen later op dezelfde plek een exemplaar vliegen, dat vrijwel 

zeker een $ was. 

Het lijkt mij goed speciaal de verzamelaars in Zuid-Limburg hierop te attenderen, opdat 

zij deze vlinder, die inmiddels misschien in het vergeetboekje geraakt is, eens bijzonder in 

het oog houden. Het zou mooi zijn als populi zich, na zo’n lange periode van afwezigheid, 

weer in Limburg had weten te vestigen, hoewel ik er bij moet zeggen dat ik, ondanks in¬ 

tensief speuren, in 1968 niet één exemplaar gezien heb. 

D. F. Cupedo, Jacob Canisstraat 7, Nijmegen. 
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Zweefvliegvangsten in 1967 

door 

B. van AARTSEN 

1967 bieek voor de zweefvliegen zeker geen slecht jaar te zijn: door mij werden 

in totaal 170 soorten verzameld. Vrijwel de gehele vangst werd door de heer Van 

der Goot gedetermineerd, waarvoor ik hem hier nogmaals bijzonder dank. De 

voornaamste waarnemingen zijn: 

Pipiza luteitarsis Zett. Vijlen, 17.V.19Ó7, twee exemplaren. 

Pipiza quadrimaculata Fanz. Deze soort was eind mei en begin juni niet zeld¬ 

zaam op de Veluwe. Alle exemplaren werden gevangen op boterbloemen. Leu- 

venum, 10.VI, acht exemplaren, Gortel l.VI, Putten 26.V en 30.V, zes stuks. 

Heringia heringii Zett. Bentveld, 21.V, twee exemplaren. 

Triglyphus primus Lw. Ook dit jaar één te Venlo op 15.VI. 

Orthoneura brevicornis Lw. Van deze zeldzame soort één te Vijlen op 25.IV. 

Orthoneura geniculata Mg. Niet zeldzaam bij het Naardermeer op 5.V, 12 

exemplaren, verder bij Son op 27.IV en bij Best op 24.IV. 

Orthoneura intermedia Lundb. Ook deze vlieg heb ik bij het Naardermeer ge¬ 

vangen, 9.VI en 19.VI, totaal vijf exemplaren. 

Orthoneura nobilis Fall. In Zuid-Limburg bij Cottessen en Nuth, verder vijf 

exemplaren op 3 augustus bij Berg en Dal. 

Chrysogaster chalybeata Mg. In Limburg zeker geen zeldzame soort, zoals tot 

voor kort werd aangenomen. Gevangen te Terziet, Cottessen, Nuth, Colmont, 

Hoensbroek en Venlo. 

Chrysogaster macquarti Lw. Bij Dwingelo op 17.VIII algemeen vliegend op dop¬ 

en struikheide langs uitgegraven veenputten. Bij Pannerden op 23.V zeven stuks, 

op boterbloem langs kleiputten. 

Chrysogaster sptendens Mg. Ook dit jaar weer te Nuth, maar ook bij Hoensbroek 

drie <ƒ <ƒ en één <j> op 23.VIII. 

Cheilosia albipila Mg. Reeds enkele exemplaren op 23.III te Best en te Elsloo 

(Lbg.) op 25.III. Verder te Best op 15.IV, Elsloo 26.IV en Son 27.IV. 

Cheilosia antiqua Mg. Zeer algemeen bij Elsloo op bloeiende dotterbloemen 

op 26.IV en te Son op 27.IV. 

Cheilosia canicularis Panz. te Hoensbroek nog op 26 oktober een zestal $ $ . 

Cheilosia chrysocoma Mg. Van deze weinig gevangen soort één te Vijlen op 

25.IV en één te Elsloo op 26.IV. 

Cheilosia jasciata Schin. & Egg. Elsloo, 25.III, twee exemplaren. 

Cheilosia honesta Rond. In 1948 ving de heer Van Doesburg te Eperheide het 

eerste exemplaar in ons land. Nu bijna 20 jaar later kon ik bij Cadier op 17 mei 

het tweede vangen. 

Cheilosia lenis Becker. Ook dit jaar was de soort in de Vijlener bossen weer zeer 

algemeen. Een andere vindplaats is Nijswiller. 

Cheilosia maculata Fall. Op 16 mei vloog deze vlieg bij regenachtig weer met 

honderden boven en tussen daslook (Allium ursinum) te Elsloo. 
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Cheilosia praecox Zett. Deze weinig gevangen soort was op 5, 8 en 11 mei te 

Schaarsbergen algemeen op bloeiende wilgekatjes. 

Cheilosia proxima Zett. te Cadier, Elsloo, Best, Nuth en Bentveld. Bij de 

laatste plaats algemeen op bereklauw. 

Cheilosia semifasciata Becker. Op 5 mei één te Schaarsbergen. De eerste 

vangst buiten Zuid-Limburg en de beide westelijke vindplaatsen. 

Cheilosia velutina Lw. Kon ik vorig jaar als tweede vindplaats in ons land 

Venlo noemen, dit jaar ving ik de soort te Heemskerk en Bentveld (vrij talrijk). 

Neoascia geniculata Mg. Nederhemert, Terziet, Nuth en Cottessen. 

Neoascia interrupta Mg. Naardermeer en Nuth. 

Neoascia obliqua Coe. Wederom te Nuth, maar nu in groot aantal. Verder bij 

Hoensbroek en in de Biesbos. 

Brachyopa pilosa Collin. Een aantal exemplaren bij Best. 

Paragus albifrons Fall. 15.VI één te Venlo. 

Platychirus discimanus Lw. Deze soort is nog maar van twee vindplaatsen in 

ons land vermeld, als derde vindplaats thans Schaarsbergen 5.V vier cT cf, 8.V. 

13 $ 8 en 5 $ Ç . Alle vliegen werden gevangen op bloeiende wilgekatjes. 

Melanostoma ambiguum Fall. Rijckholt, 25.IV en Schaarsbergen, 8.V. Beide 

malen één exemplaar. 

Xanthandrus comtus Harris. Nog op 4 oktober te Ameland op laat bloeiende 

kamperfoelie. 

Melangyna quadrimaculata Verr. Lunteren, 24.III, en Schaarsbergen, 5.V. 

Eriozona syrphoides Fall. Montferland, 23.V op lijsterbes. 

Didea intermedia Lw. Putten, 30.V. 

Syrphus annulai us Zett. Gortel, l.VI. 

Syrphus annulipes Zett. Otterlo, ll.V, Veenhuizen, 9.V enkele exemplaren en 

te Norg op 9.V. twee stuks. 

Syrphus auricollis Mg. Reeds op 15 maart een aantal exemplaren te Venlo en 

Arcen. In april was de soort bij Best bijzonder algemeen. 

Syrphus balteatus Deg. Op 15 maart vlogen tientallen exemplaren bij Arcen. 

Syrphus barbifrons Fall. Schaarsbergen, 5.V. en 8.V, op beide dagen één <ƒ. 

Syrphus lasiophthalmus Zett. Schaarsbergen, 5.V, twee exemplaren. 

Syrphus macularis Zett. Venlo, 15 maart een <ƒ. De Meyere vermeldt de soort 

als nieuw voor de Nederlandse fauna. Hij ving in 1901 twee exemplaren te 

Hilversum. Mijn exemplaar werd door de heer Van Doesburg gedetermineerd als 

S. macularis, maar het leek in het geheel niet op de twee dieren uit de collectie- 

De Meijere in het Zoölogisch Museum. De heer V. d. Goot determineerde deze 

vliegen dan ook als Syrphus punctulatus Verr. Het exemplaar van Venlo is dus de 

eerste vangst in Nederland. 

Syrphus malinellus Collin. Deze soort vermeldde ik vorig jaar als nieuw voor 

de Nederlandse fauna. Hij is waarschijnlijk toch niet zeldzaam. Nieuwe vind¬ 

plaatsen zijn Otterlo, Drie en Schaarsbergen. 

Syrphus trianguliferus Zett. In aantal bij Schaarbergen en verder bij Rijckholt 

op 5 .VIL 

Spaerophoria rueppellii Wied. Zoutelande 29.VII, Kreekrakdam 15.VIL 

Chrysotoxum arcuatum L. Een opmerkelijke waarneming van deze soort op de 
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Veluwe. Van dit toch zeer schaarse dier ving ik ruim 50 exemplaren te Otterlo, 

Drie, Putten, Vierhouten en Gortel, alle in mei en begin juni. Verder één te 

Vijlen. Vrijwel al deze vliegen werden op boterbloemen gevangen. 

Chrysotoxum octomaculatum Curt. Deze soort was veel zeldzamer. Eén te Gortel 

op l.VI, twee te Putten op 30. V. en één te Rucphen in Noord-Brabant op 9.VIII. 

Chrysotoxum vendit Collin. Groesbeek, 3.VIII. 

Eristdïs anthophorinus Fall. Oudega, 9°V en 10.V, in totaal zes stuks. 

Enstdis vitripennis Strobl. De heer Van Doesburg ving in 1946 de soort te 

Baam. Als tweede vindplaats kan ik nu het Naardermeer vermelden: op 5.V en 

8.V ving ik in totaal drie exemplaren. 

Liops vittata Mg. Oudega 2l.VI, Paessens 2l.VI en Naardermeer 9.'VI. 

Parhelophilus frutetorum F. Venlo, 15.VI. 

Parhelophilus consimilis Malm. Wederom te Kortenhoef, maar nu ook bij het 

Naardermeer. 

Mdlota fucijormis F. Bergen op Zoom, 13 april drie exemplaren. Deze soort 

was van enkele vindplaatsen uit het westen bekend, maar werd de laatste tientallen 

jaren niet meer gevangen. Bij Bergen op Zoom vloog de soort op een bloeiende 

Prunus-sooct, maar wel erg hoog, zodat het vangen de nodige moeilijkheden 

opleverde. 

Serieomyza lappona L. Algemeen op een kleine viiegplaats bij het Naardermeer. 

Criorhtna ranunculi Panz. Eén exemplaar van deze zeldzame vlieg bij Elsloo op 

bloeiende wilgekatjes op 31 «III. 

Xylota abiens Mg. Gortel, l.VI. 

Xylota tarda Mg. Otterlo, 28.VIII, 

Eumerus sahulonum Fall. Valkenisse, eind juli een 60 exemplaren. Deze dieren 

werden alle in duinpannen gevangen en gingen alleen zitten op door de zon be¬ 

schenen zandpaden. De overigens moeilijk te vangen vliegen vlogen alleen tussen 

12 en 4 uur namiddags. Ook een tweetal exemplaren van deze zweefvlieg te Col- 

mont, 12.'VI 

Fumeras tricolor Fabr. Nieuw voor de fauna. In mijn overzicht van in 1966 

gevangen zweefvliegen vermeldde ik 'twee exemplaren van Eumerus sahulonum, 

gevangen te Colmont. Nu ik dit jaar een grote serie van Eum. sahulonum ving, 

bleken de twee dieren van Colmont toch wel zeer af te wijken. Een nadere deter¬ 

minatie van de heer V. d. Goot bracht dan ook aan het licht, dat dit twee exem¬ 

plaren waren van Eumerus tricolor Fabr., een nieuwe soort voor ons land. Uit Bel¬ 

gië was zij reeds bekend. 

Eumerus tuberculatus Rond. Algemeen bij Bentveld in een preiveldje. De 

vliegen gingen steeds op de grond zitten. 

Temnostoma vespifornie L. Ook dit jaar weer één te Bunde op 14.VI. 

Scaeva sclenitica Mg. Reeds op 26.III ving ik twee $ $ te Beegden. 

Summary 

List of more or less rare Syrphidae caught in the Netherlands in 1967. Eumerus 

tricolor Fabr. is new to the fauna of this country. 

Halfweg, Dennenlaan 215. 
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Sphecidae collected at Tenerife 

by 

R. T. SIMON THOMAS 

In the period from February 18th till March 3rd 1966 I payed a visit to the island 

of Tenerife (Canaries). Collections were made in several places on this island. In 

total 92 specimens of 10 species of the Sphecidae (Hymenoptera) were found. A 

few specimens, collected by Mr. B. van Aartsen, are added to this list. 

Ammophila (Poâalonia) tydeï (Le Guillou). San José, 23.11.66, 3 $ , 3 $ ; 

Punta Hidalgo, 24.11.66, 3 $ ; El Medano, 25.11.66, 1 $ ; San Andres, 27.11.66, 

1 $ ; Palo Blanco, 1.111.66, 4 9 ; Sobradillo, 2.III.66, 1 $ , 5 9 ; Barranco Hondo, 

2.IIL66, 7 $, 3 9 ; El Ortigal, 3-III.66, 1 9 ; Guimar, 2.IV.68. B. van Aartsen 

leg., 1 9 ; Buenavista, 28.III.68, B. van Aartsen leg., 1 9 . 

Ammophila (s.s.) terminata Smith. San José, 23.11.66, 2 $ , 1 9 ; El Medano, 

25.11.66, 1 9 • 

Cereevm concinna Brullé. Guimar, 19.11.66, 2 $ ; San Andres, 27.11.66, 4 $ , 

2 9 ; Guimar, 2.IV.68, B. van Aartsen leg., 1 9 . 

Bembix flavescens Smith. San Andres, 27.IL66, 21 $, Il 9 . 

Liris haemorrhoidalis (Fabricius). San Andres, 27.11.66, 2 9 . 

Liris atrata (Spinola). Bajamar, 20.11.66, 3 9 ; San Andres, 27.11.66, 1 $ . 

Liris agilis (Smith). Bajamar, 20.11.66, 3 9. 

Liris nigricans (Walker). San José, 23.11.66, 1 9 ; San Andres, 27.11.66, 1 $ , 

Tachysphex simonyi Kohl. Montana Bermeja, 1.111.66, 1 $ , Barranco Hondo, 

2.111.66, 2 9 * El Ortigal, 3.III.66, 1 $ . 

Tachysphex filicornis Kohl. San Andres, 27.11.66, 2 $ . 

At a sandy slope near San Andres many nests of Bembix flavescens Smith were 

found. In some nests 10 Diptera were collected. Syrphidae: Scaeva pyrastri L., 

Syrphus latifasciatus Macq. (2 specimens), S. halteatus de Geer, Sphaerophoria 

scripta L., Tachinidae: Salmacia capitata de Geer, Lucilia caesar L., Protocalliphora 

caerulea Rob. Desv., Thelaira leucozona Panz., Muscidae: Musea autmnnalis de 

Geer. 

Many thanks are due to Mr. P. M. F. Verhoeff who kindly checked my 

identifications and to Dr. W. J. Kabos who identified the Diptera. 

Nunspeet, Oranjelaan 28. 

Erastria bankiana Fabridus (Lep., Noctuidae). Dit uiltje is een van de meest opvallende 

voorbeelden van een soort, die zijn territorium in ons land in de loop van de 20ste eeuw sterk 

uitgebreid heeft en zich zelfs aangepast heeft aan een volkomen nieuw biotoop: van moeras¬ 

sige terreinen naar droge zandgrond. Zie Cat. Ned. Macrolep., supplement 13 : 895, 1966. 

De vlinder was reeds bekend uit de duinen van een van de waddeneilanden en van Schouwen, 

maar is in 1968 voor hpt eerst ook aangetroffen in het duingebied van het vasteland. Het 

RIVON, dat een onderzoek Instelde naar de invloed van de recreatie, had twee vallen staan 

in de boswachterij „Middenduin” te Overveen, waarvan ik het materiaal toegezonden kreeg. 

Daarbij werden in juni drie stuks van bankiana. aangetroffen, zodat we wel met zekerheid 

kunnen aannemen, dat de soort daar thuis hoort. — Lpk. 
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Lichtvangsten van Lepidoptera in 1967 bij de Abdij Sion 

(gem. Diepenveen) 

door 

G. J. FLINT 

: 
Zoals gewoonlijk brandden er dit seizoen weer een tweetal lampen (fruittuin 

en bosrand). Bovendien was ten behoeve van het I.T.B.O.N. van 9.V tot 13.VII 

een derde val in werking. Deze stond op een open plek in een oud hoogopgaand 

dennenbos (Pinus sylvestris). Er werden 362 soorten macro’s geteld, voor deze 

; vangplaats een vrij goed aantal. Er vlogen meer soorten en in grotere aantallen 

dan in 1966. Naast vele verregende nachten stonden toch ook weer in de derde 

decade van juni en in juli 19 nachten met boven de 80 soorten macro’s. De 7e juli 

leverde een nacht met maar liefst 133 soorten! 

1 1. S c h a a r s e s o o r t e n. 

Odontosia car me lit a Esper, 12 exemplaren. 

Noctua fimbriata Schreber, 5 exemplaren. 

Apeira syringaria L., 2 <$. 

Earophila badiata Den. & Schiff., 3 exemplaren. 

Dyscia fagaria Thunberg, 1 <j>. 
Niet eerder waargenomen soorten voor deze vangplaats: 

Chilodes maritima Tauscher, 2 exemplaren. 

Chytolita cribrumalis Hübner, 2 exemplaren. 

Cirrhia ci tra go L., 2 exemplaren. 

Anagoga pulver ar ia L., 1 Ç . 

Fhsö)^5? 
SEP 2 2 «69 
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Asphalta diluta Den. & Schiff., 1 <ƒ op 26.IX, wederom een soort die westelijk 

van het thans bekende vlieggebied werd aangetroffen. 

2. Trekvlinders. 

Vermeldenswaard zijn de volgende soorten: 

Herse convolvuli L., 1 exemplaar (Flint). 

Udea ferrugalis Hübner, 3 exempleren (P. Amadeus). 

Palpita unionalis Hübner, 1 exemplaar (P. Amadeus). 

Orthonama ohstipata F., samen 4 exemplaren. 

3. Dagvlinders in de val. 

Aglais urticae L., 1 exemplaar op 6.IX. 

4. Afw ij kende vormen. 

Apocheima hispidaria Den. & Schiff. Van deze soort werd een exemplaar van 

f. albomarginata Lempke aangetroffen. 

5. Late en afw ij kende data. 

Phragmatobia juli ginosa L., 1 exemplaar op 23.X, derde generatie. 

Drepana jalcataria L., 1 $ op 8.X, late tweede generatie, misschien een derde 

generatie ? 

Laspeyria flexula Den. & Schiff., een klein op 12.X, partiële tweede 

generatie. 

Idaea straminata Brokhausen, 1 exemplaar op 30.IX, pariële tweede generatie. 

Thera variata Schiff., late tweede generatie; 2 exemplaren op 10.X en 1 exem¬ 

plaar op 12.X. 

Poecilocampa populi L. Een grote verrassing was de vangst van 1 $ op 6.1 

(P. Amadeus) en nogmaals 1 ^ op 6.Ill (Flint). Naar de mening van de 

heer Lempke zijn ze in ieder geval te laat uitgekomen en misschien hebben ze 

in het voorafgaande najaar te weinig kou gehad. 

6. Een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna. 

Korscheltellus fusconebulosus De Geer. Van deze Hepialide werd op 23.VI 

1967 een gevangen. Het is het eerste exemplaar voor Nederland. De rups 

schijnt te leven in de wortelstok van de Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum 

Kuhn), een der algemeenste varens in bosachtige zandstreken. De oude editie 

van „South” toont een goede afbeelding van de vlinder (plaat 158, fig. 1-3) = 

De nieuwe editie van South en Ter Haar-Keer geven daarentegen slechte 

afbeeldingen. 

Summary 

Interesting Lepidoptera taken in the province of Overijsel in 1967: 1. rarer 

species; 2. migrants; 3. an Aglais urticae in the trap; 4. a specimen of Apocheima 

hispidaria, f. albomarginata; 5. late and abnormal dates; 6. the first capture of 

Korscheltellus fusconebulosus in the Netherlands. 

Deventer, Swaefkenstraat 39. 

Talrijke Idaea seriata Schrank (Lep.). Op de avond van 8.IX.1968 zat het plafond van 

een onzer slaapkamers vol met exemplaren van seriata. Ik telde er 67. Alle dieren waren 

vers. De herkomst van de vlinders bleef onopgelost. 

G. J. Flint, Swaefkenstraat 39, Deventer. 
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Over het voorkomen van Pseudogonalos hahni (Spin.) in 

Nederland (Hym.9 Trigonal.) 

door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

Door de vangst van een exemplaar van Pseudogonalos hahni (Spin.), de enige 

in Europa voorkomende Trigonalide, in een verlaten grintgroeve aan de Maas bij 

■ Grevenbicht, L., op 18.VI.1964, kwam mij ook een eerdere vondst van deze soort 

weer onder ogen, die ik deed in mijn tuin te Oegstgeest op 15.VIII.194l. Daar 

Schmiedeknecht (1930 : 81) de soort, door hem Trigonalys hahni genoemd, als 

“verbreitet, aber überall selten” bestempelt, lag het voor de hand na te gaan waar 

zij al eens eerder in Nederland was aangetroffen. Daarbij bleek dat Lindemans 

(1918 : XXVIII) haar als nieuw voor onze fauna vermeldde op grond van door 

Ha verhörst in 1916 bij Breda gevonden exemplaren. Hav erhörst zelf (1924 : 

182) geeft op, dat zij in de omgeving van genoemde stad niet zeldzaam is, daar 

hij in de laatste paar jaar ruim een dozijn exemplaren ervan kon bemachtigen. 

Ook Lindemans (1921 : 297) trof P. hahni bij Breda aan langs een dicht begroei¬ 

de greppel. Bij verder literatuur-onderzoek bleek dat Lindemans de vondst van 

Haverhorst ten onrechte als de eerste in Nederland beschouwde, daar reeds 40 

jaar eerder Maurissen (1881—’82 : CXV) een door van den Brandt bij Venlo 

buitgemaakt exemplaar vermeldt. Lindemans (1920 : 210) wees trouwens zelf 

ook reeds hierop. 

Na de vangsten bij Venlo en Breda werd de soort nog op diverse andere plaat¬ 

sen aangetroffen, hoofdzakelijk in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, doch ook 

enige malen noordelijker, met Diepenveen, Hulshorst en Oegstgeest als de meest 

noordelijke vindplaatsen. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is P. hahni bij ons thans bekend van de 

volgende plaatsen1), aangegeven op het kaartje (fig. 1): 

Overijssel: Diepenveen, langs het Overijssels Kanaal, op rand van riet- 

begroeiing en gras, VII.1953, leg. Betrem (1 ex. in coll. Betrem). 

Gelderland : Hulshorst, VII.1934, leg. Lindemans (3 exx. in coll. MR); 

Zevenaar, op liguster en ander struikgewas in tuin, VI. 1964, leg. P. Benno (coll. 

Benno); Babberich, leg. P. Benno (opg. Br. Virg. Lefeber). 

Zuid-Hoiland : Oegstgeest, in tuin, VIII. 1941, leg. van Ooststroom 

i (1 ex. in coll. v. Ooststr.); id., in tuin, op struiken, VIII.1965 en VII.1966, leg. 

• van der Vecht (2 exx. in ML); Arkel, VIIL1967 (1 ex. in coll. Poot). 

Zeeland : Kapelle, op liguster, VIL1936, vermeld door Walrecht (1936: 

291 ; 1955: 486); Biezelinge, op hulst, vermeld door Walrecht (1955: 486); 

! Haamstede, VII.1954, vermeld door van der Zanden (1955: 421); Valkenisse, 

jVII.1966, leg. van Aartsen (1 ex. in coll. ML). 

Noord-Brabant : Breda, VII.1916, 1918 en 1920', leg. Haverhorst en 

j1) Gebruikte afkortingen: MA: Zoölogisch Museum, afd. Entomologie, Amsterdam; ML: 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden; MM: Natuurhistorisch Museum, Maas¬ 

tricht; MR: Natuurhistorisch Museum, Rotterdam. 
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Fig. 1. Vindplaatsen van Pseudogonalos hahni (Spin.) in Nederland. 1. Diepenveen; 2. Huls¬ 

horst; 3. Zevenaar; 4. Babberich; 5. Oegstgeest; 6. Arkel; 7. Kapelle; 8. Biezelinge; 9. Haam¬ 

stede; 10. Valkenisse; 11. Breda; 12. Drimmelen; 13. Udenhout; 14. Grave; 15. Escharen; 

16. Heeze; 17. Eindhoven; 18. Helenaveen; 19. Arcen; 20. Venlo; 21. Baarlo; 22. Echt; 

23. Grevenbicht; 24. Amby; 25. ’t Rooth; 26. St.-Pietersberg; 27. Heerlen; 28. Eygelshoven; 

29. Kerkrade. 

leg. Lindemans (11 exx. in coll. MR en 3 in coll. MA), vermeld door Linde- 

mans (1.1.c.c.) en Haverhorst (l.c.) ; Drimmelen, VII.1944, leg. Teunissen, 

vermeld door van der Zanden (l.c.); omg. Udenhout, opg. P. Benno; Grave, 

op ligusterheg, VII en VIII.1955 en VII.1956, leg. P. Benno (coll. Benno); 

Escharen, op struikgewas in broekland, VIII.1955, leg. P. Benno (coll. Benno); 
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Heeze, op struiken, VII.1955, leg. Wiebes (2 exx. in ML); Eindhoven, Leender- 

weg, op blad van Robinia p.a., VI.1964, leg. Wiering (3 exx. in coli. Wiering); 

Helenaveen, op Chamaenerium an gustifolium, VII. 1946, leg. P. Benno (coll. 

Benno). 

Limburg: Arcen, VIII. 1938, leg. Lieftinck (1 ex. in coll. ML); Venlo, 

leg. van den Brandt (1 ex. in coll. MA), vermeld door Maurissen (l.c.); 

Baarlo, VII.1942, leg. Teunissen, vermeld door van der Zanden (Le.); Echt 

De Doort, op braambladeren, VIII. 1962 (hiervan 2 exx. in MM), vermeld door 

Geurts (1963: 63); Grevenbicht, in grintgroeve aan de Maas, VI.1964, leg. van 

Ooststroom (1 ex. in coll. V. Ooststr.) ; Amby, VII.1965, leg. Br. ViRG. Lefeber 

(1 ex. in coli. Lefeber); ’t Rooth, gern. Margraten, VII.1966, leg. Poot (1 ex. in 

coli. Poot); St.-Pietersberg, VII.1965 en VII.1966, leg. Br. Virg. Lefeber (3 exx. 

in coli. Lefeber); Heerlen, VII.1930, leg. Barendrecht (1 ex. in coli. Baren¬ 

drecht); Eygelshoven, leg. Br. Arnoud (1 ex. in coli. MM, volgens opg. Br. Virg. 

Lefeber); Kerkrade, VII.1954, vermeld door Br. Arnoud (1954: 59). 

Uit deze lijst blijkt wel, dat P. hahni hier te lande ten zuiden van de grote rivie¬ 

ren en zeker in Noord-Brabant en Limburg geen al te zeldzame verschijning is, die 

vliegt van medio juni tot in augustus. Ook P. Benno (1967: 21) merkte dit reeds 

op. Hij schrijft nl. dat „hoewel vroeger voor ons land als zeldzaam opgegeven, deze 

wesp minstens in de zuidoostelijke provincies regelmatig is aan te treffen op 

struikgewas, vooral liguster”. Dat hij de soort werkelijk niet zeldzaam vindt, blijkt 

ook uit het feit, dat hij in februari 1967 in een brief, waarin hij mij uitvoerig 

schreef wat hem over het voorkomen van P. hahni bekend was, opmerkte dat hij 

hoopte nog eens in de gelegenheid te zijn mij „in de midzomermaanden een aantal 

individuen te kunnen bezorgen”. 

Gauss (1962) beschrijft de merkwaardige levensgeschiedenis van P. hahni, die 

in het kort neerkomt op het volgende. Het 9 legt, zoals dit reeds door Bischoff 

(1937) werd beschreven en af geheeld, gezeten aan de rand van de bovenzijde van 

een blad, door ombuigen van het achterlijf haar talrijke eieren aan de bladonder- 

zijde. Deze eieren worden vervolgens door een rups, die toevallig het blad als 

voedsel gebruikt, tegelijk met dit voedsel opgenomen. In de darm van de rups 

komen ze uit; de larven doorboren de darmwand en zouden vervolgens te gronde 

gaan, als niet de rups reeds door een sluipwesp was geïnfecteerd en de larve daar¬ 

van bevatte. In dit geval dringen de larven van P. hahni in de sluipwesplarve 

binnen en ontwikkelen zich daarin verder zonder deze in het begin zichtbaar te 

benadelen. Op een zeker ogenblik verlaat de sluipwesplarve de ten dode opge¬ 

schreven vlindermps en spint een normaal uitziende cocon. Ten slotte verlaten de 

larven van P. hahni hun nu ook stervende gastheer, die vervolgens ook nog door 

hen wordt uitgezogen; dan volgt hun verpopping en ten slotte komen de imagines 

te voorschijn. 

Gauss nam waar, dat de rups die van Panolis flammea (Den. & Schiff.) is en 

de sluipwesp de Ophionine Enicospilus merdarius Grav. Hierbij moet men dan 

echter aannemen, dat het afzetten van de eieren door P. hahni op een enigszins 

andere wijze geschiedt, dan de hierboven beschrevene, daar de rups van Panolis 

flammea op naaldbomen leeft. 
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Waarschijnlijk worden ook andere rupsen wel als gastheer gebruikt en is de 

sluipwesp ook wel eens een andere dan de 20 juist genoemde. Reichert ( 1911 ) 

b.v. noemt in dit verband de rups van Agrotis latens (Hb.) (nu Rhyacia latens 

(Hb.)) en de Ophionine Ophion distans Thoms. Ook de met O. distans nauw 

verwante O. lut eus L., die als parasiet van een groot aantal rupsesoorten bekend is, 

zou volgens Reichert in aanmerking kunnen komen. Puhlmann (1916) con¬ 

stateerde weer iets anders. Hij noemt P. hahni als hyperparasiet van de rups van 

Smerinthus o cell at a L. en als parasiet van de sluipwesp Trogus lutorius F. HoNORé 
(1922) ten slotte zag P. hahni zich ontwikkelen uit de pop van Papilio machaon L. 

De lepidopterologen onder ons zouden hierover nog wel eens interessante 

waarnemingen kunnen doen. 

Summary 

Pseudogonalos hahni (Spin.), formerly considered a rare species in the Nether¬ 

lands, has been collected in several localities in recent years, mainly in the southern 

part of the country. A list of these localities is given, followed by a short 

description of the life-cycle of the species. 
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Oegstgeest, Emmalaan 39. 

Papilio machaon L. in het westen. De heer J. Chr. Wedts de Swart te Middelburg 

schreef me, dat in 1968 na lange jaren van volkomen afwezigheid weer een koninginnepage 

op Walcheren gezien was. Weer een duidelijke aanwijzing voor het overigens toch maar 

langzame herstel van de opvallende vlinder! — Lpk. 
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Aanvullingen op de Neuropteroidea van Goeree-Overflakkee 

door 

D. C. GEIJSKES 
{Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

In het novembernummer van de Ent. Ber. 1968, 28 : 211—213, verscheen een 

eerste opgave over deze insekten van Goeree. Door de aktiviteit van de heren 

K. J. Huisman, arts te Melissant en P. Vroegindeweij te Middelharnis, kwam 

in 1968 weer belangrijk lichtvangst-materiaal binnen, dat verschillende nieuwe 

soorten voor dit eiland bevatte. Bovendien was ik in de gelegenheid zelf gedu¬ 

rende het weekeinde van 13—15 juli te verzamelen in het Natuurmonument ,,De 

Beer” (Kwade Hoek), dank zij de gewaardeerde medewerking van Dr. Z. Y. 

van de Meer te Den Haag en de opzichter J. Vlietland te Goedereede. Tevens 

verleende de directie van het Waterleidingbedrijf te Ouddorp mij toestemming en 

hulp, om met de vanglamp aan het waterleidingkanaal te verzamelen. 

In het volgende zijn de gezamenlijke resultaten voor de verschillende orden 

verwerkt, waarin ook enkele exemplaren van vroegere datum (I960, 1961, 1963) 

uit de collectie van de heer Vroegindeweij en uit de collectie van het Museum 

te Leiden (1966) zijn opgenomen. De nieuwe soorten voor het eiland zijn met 

een * aangegeven. Dat hierbij onder de Trichoptera een faun. nov. sp. tevoor¬ 

schijn is gekomen, kan als een extra winstpunt worden beschouwd. Het toont aan, 

dat door het uitkammen van een der minst bekende hoeken van ons land de 

faunistiek er wel bij vaart. Wederom zijn geprepareerde exemplaren ter documen¬ 

tatie aan de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden 

toegevoegd. Een woord van dank aan allen die hun medewerking aan dit onder¬ 

zoek hebben verleend, is hier zeker op zijn plaats. 

Ephemeroptera : 

*Cloeon dipterum (L.) Goedereede, boven sloot in polderland 13.VIL, 1 $ 

(D.C.G).; Melissant 30.VIL, 1 $ (K.J.H.). 

*Caenis macrura Steph. Ouddorp, kanaal waterleiding in lichtvangst 13-15.VIL, 

4 $ (D.C.G.) ; Middelharnis l.VIL, 1 $ ; 24.VIL, 1 $ ; 27.VIL, 1 $ 

1 $ ; 28.VII, 1 ^ 2 $ ; 24.VIII, 1 $ (P. Vr.). 

In de oligohaliene wateren van het kustgebied komen beide soorten regel¬ 

matig voor, zodat hun aanwezigheid hier te verwachten was. 

Odonata: 

*Ischnura elegans Vanderl. Kwade Hoek, duinplasje 14.VII, 5 $ ; in vijver (bom- 

krater?) bij Kwade Hoek 14.VII, 2 $ 1 $ (paartje in copula); Oolt- 

gensplaat, fortgracht 15.VII, 2 $ (D.C.G.). 

*Enallagma cyathigerum Charp. Kwade Hoek, duinplasje 14.VII, 1 $ (D.C.G.). 

*Aeshna mixta Latr. Middelharnis 24.VIII, 1963, 1 $ (ex. coll. P. Vroeginde¬ 

weij). 

*Sympetrum striolatum Charp. Kwade Hoek, duinplasje 14.VII, 1 $ juv. 

(D.C.G.). 

Voor zover mij bekend zijn geen libellen van het eiland opgegeven, waardoor 

met deze vier, overigens gewone soorten, de rij is geopend. 
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Neuroptera : 

*Hemerobius humulinus L. Middelharnis 3-VIII, 1 $ (P. Vr.). 

Hemerobius stigma Steph. Ouddorp bij Waterleiding Sta. op Pinus 15.VII, 1 $ 

3 $ (D.C.G.). 

Boriomyia subnebulosa (Steph.) Middelharnis 10.IX, 1 $ (P. Vr.). 

*W esmaelius concinnus (Steph.) Ouddorp bij Waterleiding Sta. op Pinus 15.VII, 

1 $ (D.C.G.). 

Chrysopa carnea Steph. Middelharnis 2.VIII.1960, 1 expl. ; 30.II.1961, 2 expl. 

in werkplaats (P. Vr.); St. Christoffeldijk bij Sommelsdijk 3.V.1966, I 

expl. (Ph. Pronk); Melissant 6.VIII, 1 expl.; 8.VIII, 2 expl.; 9.VIII, 

1 expl.; 4.X, 1 expl. (K.J.H.). 

Chrysopa ventralis var. prasina Burm. Kwade Hoek, in Ulmus-heg 13—15.VII, 

13 expl. (D.C.G.). 

^Chrysopa albolineata Killington. Ouddorp bij Waterleiding Sta. op Pinus 15.VII, 

1 expl. (D.C.G.). 

Chrysopa perla (L.) Kwade Hoek 13—15.VII, 2 expl. (D.C.G.). 

*Chrysopa abbreviata Curt. Melissant 8.VIII, 1 expl. (K.J.H.). 

Chrysopa phyllochroma Wesm. Melissant l.VII, 1 expl. (K.J.H.). 

Onder de nieuwe soorten is Wesmaelius concinnus hier een onverwachte ver¬ 

schijning. Zij is bekend van de Veluwe, Brabant en Limburg maar werd ook in 

Den Haag, Bloemendaal en Halfweg aangetroffen. De soort is gebonden aan 

Pinus, waarop de larven zich te goed doen aan bladluizen. 

Hemerobius humulinus is een gewone soort, die meestal op loofhout, soms op 

Coniferen, gevonden wordt. 

Chrysopa albolineata komt verspreid door Nederland voor. Ze werd in de 

duinen van Noord- en Zuid-Holland aangetroffen en haar aanwezigheid op 

Goeree is dus niet te verwonderen. 

Chrysopa abbreviata wordt in de duinen (van Terschelling tot Zeeuws-Vlaan- 

deren) meer aangetroffen dan in het binnenland (Groningen, Drente, Brabant), 

maar was nog niet van Goeree opgegeven. 

Mecoptera : 

Panorpa communis L. Kwade Hoek, tussen onkruiden aan de binnenrand van de 

duinen 13—15.VII, 2 $ (D.C.G.). 

Deze algemene soort is op Goeree niet gev/oon en wellicht beperkt tot wat 

ruige plaatsen aan de binnenrand van de duinen. 

Trichoptera : 

*Agraylea multipunctata Curt. Ouddorp, kanaal Waterleiding in de duinen 13— 

15.VII, talrijk in lichtvangst (D.C.G.); Middelharnis 3.VIII, 1 $ (P. 

Vr.). 

*Agraylea pallidula McL. Middelharnis 30.VII, 1 $ 1 $ (P. Vr.); Melissant 

30.VII, 1 $ (K.J.H.). 

*Cyrnus jlavidus McL. (Kol.) Melissant 29.VIII, 2 $ ; 6.IX, 1 $ (K.J.H.). 

*Ecnomus tenellus (Ramb.) Middelharnis l.VII, 2 $ ; 28.VIII, 1 $ (P. Vr.). 
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*Phryganea grandis L. Middelharnis 3.VI, 1 $ (P. Vr.). 

*Triaenodes (?)reuteri McL. Middelharnis 16.VI, 2 9 (P. Vr.). 

*Athripsodes senilis (Burm.) Middelharnis 16.VI, 1 $ (P. Vr.). 

*Athripsodes aterrimus (Steph.) Middelharnis l.VII, 3 $ 7 $ (P. Vr.). 

Mystacides longicornis (L.) Melissant 13.VII, 1 $ (K.J.H.) ; Ouddorp kanaal 

Waterleiding 13—15.VII, talrijk in lichtvangst (D.C.G.) ; Middelharnis 

10.IX, 1 $ (P. Vr.). 

Oecetis ochracea (Curt.) Middelharnis 12.VI, 1 $ ; 29.VII, 2 $ ; 30.VII, 1 $ ; 

27.VIII, 1 $ ; 10.IX, 2 $ 2 $ (P. Vr.) ; Melissant 9.IX, 1 $ 

(K.J.H.). 

Oecetis furva (Ramb.) Middelharnis l.VII, 2 $ ; 12.VII, 1 $ ; 14.VII, 1 $ 

(P. Vr.). 

*Oecetis lacustris (Piet.) Ouddorp, kanaal waterleiding, in lichtvangst 13—15.VII, 

I 1 $ (D.C.G.) ; Middelharnis 30.VII, 1 $ (P. Vr.). 

, Grammotaulius nigropunctatus (Retz.) Ouddorp, kanaal Waterleiding, in licht¬ 

vangst 13—15.VII, 1 $ (D.C.G.). 

Grammotaulius nitidus (Müll.) Melissant 29.VIII, 1 $ (K.J.H.). 

Limnephilus marmoratus Curt. Ouddorp, kanaal Waterleiding, in lichtvangst 

13—15.VII, 1 $ 2 Ç (D.C.G.) ; Middelharnis 8.IX, 1 $ (P. Vr.). 

^Limnephilus vittatus (Fabr.) Melissant 13.VI, 1 $ (K.J.H.). 

Limnephilus affinis Curt. Middelharnis 3.V, 1 $ ; 28.V. 1 $ 1 9 ; 10.IX, 

I3I9; 19.IX, 1 $ ; 23.X, 1 $ ; 3I.X, 1 $ (P. Vr.); Melissant 

10.V, 1 9 ; 26.V, 2 9 ; 29.V, 1 9 ; 28.VIII, 1 9 ; 9.IX, 1 $ 1 9 ; 

16.IX, 1 4.X, 1 $; 5.X, 2 9; 23.X, 1 9 (K.J.H); Ouddorp, 

kanaal Waterleiding, in lichtvangst 13—15.VII, 2 $ 1 9 (D.C.G.). 

Limnephilus auricula Curt. Melissant 14.VI, 1 $ (K.J.H.). 

Stenophylax permistus McL. Middelharnis 25.IV, 1 9 ; 9.V, 1 $ ; 21.X, 1 9 ; 

23.X, 1 $ (P. Vr.); Melissant 23.X, 1 9 (K.J.H.). 

Met de 10 nieuwe opgaven voor het eiland is het aantal soorten thans tot 23 

gestegen. De belangrijkste hieronder is een Triaenodes sp., waarvan twee wijfjes 

verzameld zijn door de heer Vroegindeweij te Middelharnis, maar de heer 

Huisman ving ook een wijfje te Ritthem op Walcheren (2.VIIL1968). Deze 

wijfjes zijn gekenmerkt door opvallend kleine valven en onderscheiden zich hier¬ 

door direct van de gewone soort T. hicolor Curt., waarvan de wijfjes juist zeer 

grote valven bezitten. Ze komen het meest overeen met de wijfjes van T. reuteri 

McL., een nog voor Nederland onbekende soort. McLachlan (1874—1880) be¬ 

schreef haar oorspronkelijk naar een $ uit Zweden en één uit Finland. Brindle 

(1966) vond de soort in Engeland „in large numbers at Spurn, East Yorkshire, 

in July 1963”, beschreef de larve en geeft aan „characteristic of saline habitats”. 

Kimmins (1964) onderzocht .de imagines, maar beschreef beide seksen helaas on¬ 

de de naam T. s im ul an s T jeder en gaf goede afbeeldingen van de genitalia. 

Pelham-Clinton (1966) herstelde deze fout en beschreef voor Engeland de 

echte T. simulans met afbeeldingen van de genitalia naar materiaal van Schot¬ 

land uit de coll.-Morton. Volgens de laatste auteur was de mening van Prof. 

Forsslund „that in Sweden T. simulans was replaced in salt-marsh areas by the 
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closely related T. reuterï’. Intussen bleek mij, dat ook T. sim ul ans in Nederland 

voorkomt, maar deze soort ontwikkelt zich uit stromend water. Daarover zal elders 

worden gerapporteerd. De bevestiging van mijn vermoeden, dat T. reuteri ook in 

het brakke water van Nederland leeft, zal door de vondst van mannetjes geleverd 

moeten worden. 

De lichtvangsten te Melissant en te Middelharnis uitgevoerd tonen aan, dat de 

soortensamenstelling in het kleigebied van Overflakkee afwijkt van die in het 

duingebied van Goeree. Van de 23 soorten zijn tot heden 8 alleen in het klei¬ 

gebied gevonden, terwijl 5 soorten alleen in de duinen zijn aangetroffen. De 

overige 10 soorten komen in beide gebieden voor. Het is te voorzien, dat bij voort¬ 

gezet onderzoek deze scheiding voor de bestaande duin-soorten enerzijds en de 

klei-soorten anderzijds zich zal wijzigen, maar toch is een kern van oligotrofe 

duinwaterinsekten en polytrofe brakwatersoorten in het kleiland te verwachten. 

De tijd zal leren, welke soorten wij hiertoe uiteindelijk zullen moeten rekenen. 

Summary 

In 1968 important additional material on Neuropteroid insects was collected 

mostly in lighttraps in the island of Goeree-Overflakkee in the south-western parts 

of Holland. New records are: 2 Ephemeroptera, 4 Odonata, 4 Neuroptera and 

10 Trichoptera. Among the last a species of Triaenodes proved to be new for the 

Netherlands fauna, probably belonging to T. reuteri McL., but only females were 

at hand. 
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Nymphalis antiopa L. op Schouwen (Lep., Nymphalidae). De rouwmantel wordt maar 

heel zelden in het westen van het land waargenomen en is in dit gebied stellig niet inheems. 

De schaarse meldingen betreffen altijd ver van hun biotoop afgedwaalde zwervers. Het lijkt 

me niet onmogelijk, dat zo een dier zijn tocht nog verder westwaarts voortzet en zo in Enge¬ 

land terecht komt, hoewel de lepidopterologen daar van mening zijn, dat hun zeer zeldzame 

immigranten uit Scandinavië afkomstig zijn. 

De heer J. P. C. Boot te Haamstede schreef me, dat 31 augustus 1968 een antiopa in het 

duingebied van Schouwen tussen Haamstede en Westenschouwen gezien was, wat voor dit 

gebied wel iets zeer biezonders is. — Lpk. 
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Een korte notitie over Papilio machaon L. (Lep., Papilionidae) 
door 

A. W. P. MAASSEN 

Aansluitend op mijn aantekening „Papilio machaon L. in 1967” {Ent. Ber. 28 : 

63, 1968) wil ik enkele uitkomsten van deze kweek mededelen en tevens iets 

vermelden over het voorkomen van de koninginnepage in 1968= 

De kweek verliep zonder enige moeilijkheden. Van de ongeveer honderd pop¬ 

pen, die ik zelf behouden had, zijn er slechts enkele uitgedroogd, de overige 

kwamen zonder mankeren uit, parasieten ontbraken volkomen. Bij een zo groot 

aantal rupsen had ik toch wel aangestoken dieren verwacht. 

Helaas waren er betrekkelijk veel misvormde vlinders, hetgeen ik toeschrijf aan 

het te grote aantal rupsen (138), dat in een terrarium van 80 X 40 X 45 cm een 

plaatsje voor de verpopping moest zoeken. Vooral exemplaren met ingesnoerde 

vleugels waren er vele bij. Deze misvorming wordt toegeschreven aan een te nauw 

gesponnen ophangdraad van de rups (Cat. Lempke, Ie suppl.). 

In het onverwarmde schoollokaal verscheen de eerste vlinder op 27 februari, de 

laatste op 16 juli. De diapauze van winterpoppen kan toch wel bijzonder lang 

duren! Het uitkomen werd sterk beïnvloed door de weersomstandigheden: op 

mooie zonnige dagen verschenen de vlinders vaak met zes, zeven tegelijk, in 

perioden met slecht weer viel er dagenlang niets in het terrarium te beleven. In de 

bak met poppen in mijn tuin kwam de eerste vlinder 25 mei uit, het duurde tot 

begin juni voor de volgende de pophuid verliet. In de vrije natuur had ik toen al 

diverse machaons gezien, o.a. op 2, 10, 15 en 16 mei. Op 27 juni vond ik in de 

tuin van mijn buurman de eerste, reeds volwassen rups, die twee dagen later ver¬ 

popt was. 

In augstus zijn er in Montfort nogal wat koninginnepages waargenomen. 

Alleen al van mijn leerlingen ontving ik negen keer een machaon tussen de 6e en 

26e van deze maand; de vlinders werden stuk voor stuk met de hand van de 

bloemen genomen, waarop ze verkleumd zaten te „kijken”. 

Na de grote vakantie werd de jeugd er weer op uitgestuurd om rupsen te zoeken. 

Voorlopig werd de „premie” op een dubbeltje gesteld (ik was de forse aderlating 

van mijn beurs in 1967 nog niet vergeten!). De verwachtingen waren hoog ge¬ 

spannen, vooral ook omdat de jongens het jaar tevoren de nodige ervaring bij 

het zoeken van rupsen hadden opgedaan. Maar zelfs nadat de „prijs” weer op een 

kwartje was gebracht, kwamen geen rupsen binnen. Toen ben ik er zelf nog op 

uitgetrokken, in de veronderstelling dat mijn jeugdige helpers er niets meer aan 

vonden. Mijn eigen speurtochten zetten echter ook geen zoden aan de dijk. De 

jongens deden echt wel hun best en eind september vonden ze drie rupsen, op 

8 oktober nog een vierde (drie van deze dieren kwamen niet tot verpopping). 

In Belfeld en omgeving werd ijverig, maar vergeefs naar rupsen gezocht (Cox 

en Reihs). Het jaar 1968 is voor onze koninginnepage niet zo best geweest, ook 

niet zo verwonderlijk in deze allesbehalve fraaie zomer! 

Van de kweek werden welgeteld 50 exemplaren geprepareerd en aan de hand 

van de Catalogus werd van deze dieren de variabiliteit nagegaan: 

Het kleinste exemplaar ( $ ), gemeten van voorvleugeltop tot voorvleugeltop, 

6 cm, het grootste exemplaar ( $ ) 8,5 cm. 
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f. bur dt xgalensis Trimoulet, een prachtig donkergeel dier, 25.IV.1968. 

f. flavida Tutt, enkele lichtgele exemplaren. 

f. nervosa Dufrane, één zeer duidelijk exemplaar, 15.111.1968; enkele over- 
gangsexemplaren. 

f. karckzewskla Wize, diverse exemplaren, waarbij de zwarte vlek gedeeltelijk 

los staat van de ader. 

f. convexifasciaius Cuno, 2 duidelijke exemplaren, 12 en 28.IV.1968. 

f. punctellatus Cabeau, diverse exemplaren. 

f. pupillata Camel, één duidelijk exemplaar, 18.III.1968. 

f. flavofasciata Lempke, één prachtig exemplaar, 14.VI.1968. 

f. hiemalis Fettig, enkele exemplaren. 

f. latevittata Verity, een paar opvallende exemplaren. 

f. rubroanalis Stättermayer, diverse exemplaren. 

f. bella Stättermayer, diverse exemplaren. 

f. xanthophthalma Stander, één exemplaar met oranjekleurige ogen, 21.IV.1968 

en één exemplaar met donkergele ogen, 27.11.1968. 

f. suhintacta Obraztsov, één exemplaar, 10.IV.1968. 

f. castinii Lambillion, diverse exemplaren met rode vlek in de bovenste maan. 

f. rufa Pionneau, veel meer exemplaren mét dan zonder de rode vlekken, 

f. noviessignata Uffeln, één exemplaar, 24.IV. 1968. 

f. apertolunulata Lempke, één exemplaar, 10.IV.1968. 

Summary 

Report of the results obtained in breeding the first generation of Papilio 

machaon L. from caterpillars, collected at Montfort (Netherlands Limburg). A 

list of forms occurring in the series has been added. 

Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

Vlinders in Nederland per trein geïmporteerd. De heer A. Vlug te Zeist stuurde mij 

een lijstje van vlinders, die hij in 1967 hier te lande in internationale treinen aangetroffen 

had. Het waren: 

Spilosoma lubricipeda L. (de witte), 2.VII, 1 exemplaar. 

Phragmatohia fuliginosa L., 24.VII een levend exemplaar. 

Melanargia galaihea L., 24.VII een exemplaar met sterke uitbreiding van de zwarte tekening, 

een duidelijke aanwijzing, dat het uit de zuidelijke helft van Europa afkomstig geweest 

moet zijn. 

Hesperia comma L., 30.VII een levend $ . 

Noctua fimbriaia Schreber, 3.VIII een levend $ . 

Lithosis quadra L., 3.VIII een $ . 

Autographa jota L., 12.VIII, 1 exemplaar. 

Deilephila porcellus L., l.VIII een $ . 

Lemonia taraxaci Esper, 25.IX een levend $. Deze soort is nog nooit in ons land aange¬ 

troffen, maar het zou natuurlijk dwaasheid zijn hem het predicaat „nieuw voor onze 

fauna” te verlenen. 

Alle exemplaren waren min of meer beschadigd, wat niet zo verwonderlijk is, want ze 

zitten beslist niet de hele treinreis stil. Behalve de hierboven genoemde determineerbare 

werden op dezelfde dagen nog 68 onherkenbare exemplaren aangetroffen. Eens te meer blijkt 

weer, hoe makkelijk insekten op deze manier in ons land geïmporteerd kunnen worden. •— 

Lpk. 
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Aricia ramburi Verity in the Central Pyrenees (Lep., Lycaenidae) 

by 

W. L. BLOM 

In the summer of 1965 I made an excursion to the Central Pyrenees. On the last 

day of my trip, July 31, I explored the Valle de Ordesa (prov. of Huesca, Spain), 

at an altitude of about 1700 metres. My attention was attracted there by a small 

brown butterfly, which I could not identify at once. I succeeded in catching eight 

specimens, but some of them already badly damaged. 

When I afterwards compared them with the material in the collection of 

Mr. J. R. Caron at Hilversum, and with the literature, the butterflies soon turned 

out to belong to Aricia ramburi, but they clearly differed from the series of 

Mr. Caron. However the scanty material and the bad state of it made a definite 

conclusion impossible at that moment. 

Therefore in 1966 and in 1967 I especially went for this species to the Valle 

de Ordesa again, and now with more success, so that I finally possessed a fair series. 

After comparison with the nominate form of Aricia ramburi and the subspecies 

chapmani Ribbe, morronensis Ribbe and navarredondae Wyatt and with the 

description of subsp. elsae Wyatt (1952, Z. Wiener ent. Ges. 37 : 206, pi. 26, 

figs. A 2), I must conclude that the specimens from the Valle de Ordesa cannot 

be identified with any of them. I therefore name them Aricia ramburi ordesana, 

subsp. nov. 

Foto J. Huisenga 

Aricia ramburi ordesana, subsp. nov. $, holotype (left), $ allotype (centre) and $ 

underside (right). About 1^2 X enlarged. 

Description. Wing span on an average 23 mm, rather small for the species. 

Ground colour of the upper side dark brown. Fore wings with black more or less 

triangular discal spot, encircled with white, and with the top of the triangle directed 

to the fringe. Hind wings with the usual markings at the anal angle and in most 

specimens with a faint grey discal spot or ring. 

Under side: ground colour grey, apex of the fore wings whitish. All markings 

small but very distinct. 

Fringe clear white with dark brown interruptions only on the nervures. None 

of the specimens has a brown tint in the basal half of the fringe as may frequently 

be seen in the other subspecies of ramburi. 

Holotype: <T, Central Pyrenees, Valle de Ordesa, prov. of Huesca, Spain, 

1700 m, 23—27.VII.1967. 
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Allotype: Ç, same locality and date. 

Both type specimens are in my collection. Paratypes in my collection, in the 

collection of Mr. J. R. Caron, and in the collection of the Amsterdam Zoological 

Museum. 

The infra-subspecific variability is very slight. But one has a row of rather 

faint whitish postmedian spots on the upper side of the fore wings. This may be 

distinguished as ab. albomaculata, ab. nov. Same locality and date as the type 

specimens mentioned above. 

In conclusion I thank Mr. ]. Huisenga for the excellent photo he kindly made 

for me and which accompanies this article. 

Groningen, Westerbinnensingel 3. 

De Nederlandse vertegenwoordigers van de Syrphinae 

(Diptera, Syrphidae) 

door 

J. A. W. LUCAS . 

In recente tijd zijn diverse publicaties versehenen over de subfamilie Syrphinae. 

De voornaamste zijn wel die van Dusek en LÂska (1967) en van Hippa 

(1968). in deze publicaties is o.a. een poging gedaan het oude genus Syrphus 

(s.l.) te splitsen in diverse genera, zulks mede op grond van een onderzoek over 

de genitalia. Verder is Melanostoma ambiguum overgebracht naar Platychirus en 

zijn enkele variëteiten en subspecies tot de rang van soort verheven. Als resultaat 

hiervan stijgt het aantal Nederlandse soorten Syrphidae met 4 tot 257. Het betreft 

hier Sphaerophoria dubia (Zett.) en S. Pieta (Mg.), die op grond van genitaal- 

onderzoek door Bankowska (1964) tot soorten werden verheven en Dasysyrphus 

hilaris (Zett.) en D. jriuliensis (van der Goot) (Dusek-Laska, 1967). 

De volgende soorten zijn nu uit ons land bekend, waarbij ik bijna overal de 

volgorde van Dusek-Laska (1967) overneem. 

1. Didea alneti (Fallén). Zeldzame soort in centrum, oost en zuid; bijna steeds 

in een enkel exemplaar. 

2. D. fasciata Macquart. Verspreid op zandgronden en in bossen; meestal in 

kleine aantallen. 

3. D. intermedia Loew. Verspreiding als no. 2, maar zeldzamer. 

4. Paragus albifrons Fallén. Zeer zeldzaam langs onze oostgrens van Twente tot 

Zuid-Limburg, meestal enkele exemplaren tegelijk. 

5. P. bicolor (Fabricius). Zeer zeldzaam in centrum, oost en zuid en steeds in 

een enkel exemplaar. 

6. P. tibialis (Fallén). Niet al te zeldzaam op droge gronden en op de vind¬ 

plaatsen vaak in aantal. 

7. Baccha elongata (Fabricius). Vrij gewoon in vochtige bossen. 

8. B. obscuripennis (Meigen). Als 7, maar iets minder talrijk. 

9. Melanostoma mellinum (Linnaeus). Door het hele land meer of minder talrijk. 

De var. deficiens Szilady is niet al te zeldzaam. 
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10. M. scalare Fabricius. Als no. 9; in het geheel iets zeldzamer, maar in bossen 

soms talrijker. 

11. Xanthandrus comtus (Harris). Naar mijn mening veel zeldzamer dan in het 

algemeen gesteld is; soms echter talrijk (Valkenisse, 1966; zie Van Aartsen, 

1967). 

12. Platychirus albimanus (Fabricius). Overal en vaak zeer talrijk. 

13. P. angustatus (Zetterstedt). Verspreid door het gehele land, vooral echter op 

vochtige terreinen en daar soms gewoon. 

14. P, clypeatus (Meigen). Als de vorige soort, echter veel gewoner. 

Regelmatig vliegt er tussen de gewone vorm een zwarte, die, voor zover mij bekend 

is, nog niet benoemd is en waarvoor ik de naam nigrescens nov. voorstel. Holo- 

type: St. Joost, 11.VIII. 1962, $ (in mijn collectie). 

15. P. discimanus Loew. Zeer zeldzaam. 

16. P. fulviventris Macquart. Op vochtige plaatsen; daar soms gewoon. 

17. P. immarginatus Zetterstedt. Als no. 16, echter zeer zeldzaam. 

18. P. manicatus Meigen. Door het gehele land, sterk wisselend in aantal. 

19. P. peltatus Meigen. Algemeen door het hele land. 

20. P. perpallidus Verrai!. In het oosten van ons land; zeer zeldzaam. 

21. P. sc ambus (Staeger). Op vochtige plaatsen en daar vaak talrijk. 

Stelt, dacht ik, hogere eisen aan de vochtigheid dan P. clypeatus, ongeveer als P. 

fulviventris. 

22. P. scutatus (Meigen). Algemeen door het gehele land. 

23. P. sticticus (Meigen). Zeer zeldzaam. 

24. P. tarsalis (Schummel). Zeer zeldzaam, in Zuid-Limburg; bij Elsloo niet zeld¬ 

zaam. 

25. P. (Pachysphyria) ambiguus (Fallén). Verspreid, maar zeldzaam. 

26. Xanthogramma citrofasciatum (De Geer). In centrum, oost en zuid, zeldzamer 

dan de volgende, maar op de vliegplaatsen, die vaak zeer klein zijn, vaak in aantal. 

27. X. pedissequum Harris. In Dusak-Laska (1967) nog onder de oude, maar 

beter bekende naam X. ornatum (Meigen). Als no. 26, maar gewoonlijk in een 

enkel exemplaar. 

28. Doros conopeus (Fabricius). Verspreid door centrum, oost en zuid; zeldzaam. 

29. Episyrphus auricollis (Meigen). Door het gehele land, sterk wisselend in aan¬ 

tal. 

30. E. balteatus (De Geer). Door het gehele land; in zomer en najaar vaak mas¬ 

saal, in het voorjaar meestal veel zeldzamer, soms echter gewoner. Het betreft hier, 

voor zover mij bekend, steeds $ $ , die wel overwinterd zullen hebben (vgl. 

Schneider, 1958). 

31. E. eine tellus (Zetterstedt). In bossen; regelmatig in grote aantallen. 

32. Megasyrphus annulipes (Zetterstedt). Voor deze soort werd door Dusek & 

Laska (1967) een nieuw genus opgericht. Hetzelfde deed ook Hippa (1968): 

Syrphoides. Daar beide genera hetzelfde type hebben vervalt Syrphoides in de 

synonymie. M. annulipes is in ons land verspreid, maar zeldzaam, aangetroffen. 

33. Eriozona syrphoides (Fallén). Zeer zeldzaam in de zuidelijke helft van ons 

land. 

34. Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus). Het genus Chrysotoxum wordt meestal tot 
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een aparte subfamilie — Chrysotoxinae — gebracht, door Dusek & Laska (1967) 

echter hier ingevoegd. 

Verspreid in centrum, oost en zuid; vooral op de Veluwe niet al te zeldzaam. 

35. C. bicïnctum (Linnaeus). Overal in bossen en op zandgronden, soms vrij tal¬ 

rijk. Ook var. tricinctum Rondani is vrij talrijk. 

36. C. cautum (Harris). In oost en zuid, op vele plaatsen zeer gewoon (ook bui¬ 

ten Zuid-Limburg). 

37. C. jestivum (Linnaeus). Vooral op zandgronden, door het gehele land; mees¬ 

tal in verscheidene exemplaren. 

38. C. octomaculatum Curtis. Op zandgronden in noord, centrum, oost en zuid, 

het talrijkste op de Veluwe; over het algemeen zeldzaam. 

39. C. vernale Loew. als no. 37. Naar mijn mening echter iets gewoner en wat 

vroeger in het jaar vliegend. 

40. C. verralli Collin. Ongeveer als no. 38; het lijkt me, dat hij toch wat vochtiger 

terreinen prefereert en daardoor op de Veluwe zeldzamer is. 

41. Dasysyrphus albostriatus (Fallén). Algemeen door het gehele land, maar toch 

wel het talrijkste in bossen, waar de $ $ vaak in grote aantallen onder de bo¬ 

men zweven. 

42. D. (Syrphella) tricinctus (Fallén). Algemeen, door het gehele land, in de pol¬ 

der echter weinig. 

43. D. (Dendrosyrphus) arcuatus (Fallén). Zeer zeldzaam. Bunder Bos. 

44. D. (Dendrosyrphus) friuliensis (van der Goot). Verspreid, maar zeldzaam. 

45. D. (Dendrosyrphus) hilaris (Zetterstedt). Verspreid door het gehele land, vrij 

gewoon. 

46. D. (Dendrosyrphus) lunulatus (Meigen). Verspreid in centrum, oost en zuid; 

wisselend in aantal, maar in het algemeen geen gewone soort. 

47. D. (Dendrosyrphus) venustus (Meigen). Door het gehele land, soms talrijk. 

48. Scaeva lapponica (Zetterstedt). Ik volg hier Hippa (1968), die lapponica tot 

Scaeva brengt en wel als een apart subgenus: Beszella nov. De naam Beszella kan 

niet gehandhaafd blijven, daar Dusek & Laska (1967) voor dezelfde soort het 

subgenus Lapposyrphus creëerden. Dit subgenus moet dan van Metasyrphus naar 

Scaeva overgebracht worden. Vrij zeldzaam door bosgebieden van het gehele land. 

Vroeger talrijker? (Zie van Doesburg, 1953). 

49. S. pyrastri (Linnaeus). Door het gehele land, gewoon. De var. unicolor Curtis 

is niet gewoon. Ik heb geen aanwijzingen, dat de soort bij ons overwintert: uit 

het voorjaar ken ik geen exemplaren. (Zie Schneider, 1958). 

50. S. selenitica (Meigen). Door het gehele land; in het westen weinig, in den¬ 

nenbossen veel gewoner. Soms in het voorjaar; waarschijnlijk gaat het hier om 

exemplaren, die overwinterd hebben (vgl. Schneider, 1958). 

51. Metasyrphus corollae (Fabricius). Door het gehele land; zeer gewoon. 

52. Posthosyrphus latifasciatus (Macquart). Door het gehele land, maar duidelijk 

zeldzamer dan de vorige soort. 

53. P. latilunulatus (Collin). Zeer zeldzaam; tot nu toe alleen in het westen. 

54. P. luniger (Meigen). Algemeen, in geheel Nederland. 

55. P. nitens (Zetterstedt). Zeer zeldzaam. Practisch alle opgaven betreffen ver¬ 

keerd gedetermineerde exemplaren. 
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56. Leucozona lucorum (Linnaeus). In een groot deel van Nederland aan te 

treffen, meestal zeldzaam, maar vooral in Zuid-Limburg soms vrij gewoon. 

57. Iscbyrosyrphus glaucius (Linnaeus). Hippa (1968) brengt dit genus tot een 

subgenus van Leucozona terug. In noord, oost en zuid, speciaal in Zuid-Limburg 

gewoner. 

58. 1. laternarius (Müller). Als no. 57, in het algemeen echter gewoner, vooral in 

Noord-Brabant niet zeldzaam. 

59. Syrpbus ribesii (Linnaeus). Algemeen door het gehele land; meestal duidelijk 

zeldzamer dan 6. vitripennis, maar plaatselijk kan hij gewoner dan deze soort zijn. 

60. S. torvus Osten-Sacken. Algemeen, vooral in oost en zuid. Speciaal in het 

vroege voorjaar, later veel zeldzamer. 

61. S. vitripennis Meigen. Zeer algemeen door het gehele land. Tussen de typi¬ 

sche vorm komt een vorm voor, waarbij de doorlopende gele banden in twee vlek¬ 

ken uiteen zijn gevallen. Deze reeds door Coe (1953) aangegeven vorm zou ik tot 

var. strandt Duda (zie Busek-Laska, 1964) willen rekenen. Ik bezit hiervan een 

4-tal $ uit het Bunder Bos complex. 

62. Epistrophe eligans (Harris). Hippa (1968) vermeldt deze soort nog onder de 

oude naam E. bifasciata (Fabricius). 

Door het gehele land, meer of minder gewoon. De var. trifasciata Strobl is niet 

al te zeldzaam. 

63. E. grossulariae (Meigen). Verspreid in bosgebieden door het gehele land; 

zeldzaam, behalve in Zuid-Limburg, waar met name de $ $ sommige jaren in gro¬ 

ten getale te vinden zijn. 

64. E. nitidicollis (Meigen). In bossen door het gehele land; soms gewoon, soms 

zeldzaam. 

65. E. ochrostoma (Zetterstedt). Zeldzame soort uit Zuid-Limburg; daarbuiten tot 

nu toe sporadisch aangetroffen (maar in Soestduinen gewoon!). 

66. Fagisyrpbus cinctus (Fallén). Verspreid door bosgebieden van het gehele land, 

meestal alleen of in kleine aantallen. 

67. Meligramma guttata (Fallén). Waarschijnlijk door het gehele land te vinden. 

Meestal schaars, maar sommige jaren talrijk en dan vooral in Zuid-Limburg. 

68. 714. triangulifera (Zetterstedt). Door het gehele land in bosgebieden aan te 

treffen; zeer zeldzaam, de laatste jaren echter wat meer. Het is mij niet duidelijk, 

waarom Van der Goot (Van der Goot & Lucas, 1968) aangeeft geen $ uit 

Nederland te kennen. Zelf vermeldt hij (Van der Goot & Lucas, 1966) een $ 

uit Heiloo, 8.V.1966! Het door mij (Van der Goot & Lucas, 1967) met een 

vraagteken vermelde $ van A4, eucbroma van Amersfoort is volgens mij achteraf 

toch een $ van A4, triangulifera. 

69. M. (Epistropbella) eucbroma (Kowarz). Deze soort is door Dusek & Lâska 

(1967) tot een apart genus gebracht: Epistropbella nov. en achter Epistrophe ge¬ 

plaatst, door Hippa (1968) echter tot Meligramma gebracht en wel tot het sub- 

genus Zimaera nov. Deze naam vervalt dus ten behoeve van Epistropbella. Zeer 

zeldzame soort. 

70. Mesosyrpbus annulatus (Zetterstedt). Zeldzaam in centrum en zuid. 

71. A4, lineolus (Zetterstedt) (lineola in Hippa, 1968). Door het gehele land, 

maar niet gewoon. Ik heb de indruk, dat hij meer of min aan dennen gebonden is. 
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72. M. macularis (Zetterstedt). Deze soort is door Dusek & Laska (1967) tot 

het genus Melangyna gebracht, door Hippa (1968) tot Mesosyrphus. Ik bezit een 

Deens exemplaar van deze soort, dat me habitueel meer doet denken aan Mesosyr¬ 

phus dan aan Melangyna. Daarom heb ik hier Hippa gevolgd. Slechts 1 exemplaar 

uit Nederland bekend: Venlo. 

73. M. malinellus (Collin). Door het gehele land verspreid, vrij zeldzaam. 

74. M. nigritarsis (Zetterstedt). In Nederland is slechts eenmaal een exemplaar 

van deze soort gevonden: Ospelse Peel (Meuffels, 1968). 

75. M. punctulatus (Verrall). In bosgebieden van het gehele land, soms talrijk. 

76. M. vittiger (Zetterstedt). Als no. 75, maar algemener. 

77. Melangyna barbifrons (Fallén). Zeer zeldzaam. 

78. M. compositarum (Verrall). Een exemplaar van Apeldoorn, 1908 (van Does¬ 

burg, 1958). 

79. M. labiatarum (Verrall). Zeer zeldzaam; alleen uit Zuid-Limburg bekend. 

80. M. lasiophthalma (Zetterstedt). Verspreid, doch zeldzaam. 

81. M. quadrimaculata (Verrall). Zeldzaam, maar op de vindplaatsen vaak in aan¬ 

tal. 

82. M. umbellatarum (Fabricius). Door het gehele land in bosgebieden; in het al¬ 

gemeen zeldzaam, in Zuid-Limburg echter gewoner. 

83. Sphaerophoria dubia (Zetterstedt). Over de verspreiding valt nog niet veel 

te zeggen. Ik heb de indruk, dat hij iets meer de drogere terreinen prefereert; 

vooral op de Brabantse zandgronden zag ik hem nogal. 

84. S. loewi (Zetterstedt). Twee maal in Nederland aangetroffen: Olst en Anke- 

veen. 

85. S. menthastri (Linnaeus). Hiervoor geldt hetzelfde als voor S. dubia, maar 

over enige voorkeur durf ik helemaal niets te zeggen. 

86. S. picta (Meigen). Als de no’s 83 en 85. Ik heb de indruk, dat deze soort 

in moerasgebieden het gewoonste is. 

87. S. rueppelli (Wiedemann). Verspreid door het gehele land (?), op de vind¬ 

plaatsen soms gewoon. Naar mijn ervaring nogal eens op ruderale en in het alge¬ 

meen op matig begroeide terreinen; ook op schorren. Bij mijn materiaal is de 

typische vorm het algemeenste, maar ik bezit ook var. nitidicollis Zetterstedt. 

88. S. scripta (Linnaeus). Algemeen door het gehele land. Met de variëteiten 

dis par Loew, s trigat a Staeger en nigricoxa Zett. In 1964 vermeldde ik (van der 

Goot & Lulas, 1964) een sterk verdonkerd $ . Ik zou dit hier als var. reducta 

nov. willen opnemen. Holotype: Maastricht, Caestertbos, 5.VI.I960, $ ( in mijn 

collectie). Bij dit dier is segment 2 dorsaal geheel zwart, de segmenten 3 en 4 

hebben ieder dorsaal twee gele stippen en de segmenten 5 en 6 twee dorsale gele 

lengtestreepjes, die op segment 6 aan de achterrand verbonden zijn. De segmen¬ 

ten 7 en 8 zijn geel, segment 7 met een mediobasale donkere driehoek. De laterale 

randen zijn geel met op ieder segment een aansluitend vlekje. 

Addendum 

89. Sphaerophoria sarmatica Bankowska. Faun. nov. spec. Over het voorkomen 

van deze soort is nog niet veel te zeggen, daar ze, samen met S. picta en S. dubia, 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.VII.1969 139 

altijd tot S. menthastri gebracht zal zijn. Ik bezit de soort van Hoog-Soeren en 

van het Wooldse Veen, samen 3 exemplaren, door mij aan de hand van de geni¬ 

taliën gedetermineerd. 

Summary 

An enumeration is given of the Netherlands Syrphinae, together with their oc¬ 

currence in our country. There is no indication of hibernating adults of Scaeva 

pyrastri, contrary to S. selenitica and Episyrphus balteatus. Syrphoides Hippa, 1968: 

syn. nov. of Megasyrphus Dusek & Lâska, 1967. Syrphus lap po ni eus Zett. is, in 

accordance with Hippa, brought to Scaeva and not to Metasyrphus as did Dusek 

& Lâska. Beszella Hippa, 1968: syn. nov. of Lapposyrphus Dusek & Lâska, 1967, 

now subgenus of Scaeva. Syrphus euchromus Kowarz is, in accordance with Hippa, 

brought to Melt gramma and not to Epistrophella as did Dusek & Lâska. Zimaera 

Hippa, 1968: syn. nov. of Epistrophella Dusek & Lâska, 1967, now subgenus of 

Meligramma. The specimens of Syrphus vitripennis with interrupted yellow bands 

are indicated as var. strandi Duda on account of the data given by Dusek & 

Lâska (1964). Platychirus clypeatus (Mg.), var. nigrescens nov.: colour blackish. 

Sphaerophoria scripta (L.), var. reducta nov.: yellow markings much reduced. 
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As is generally known among lepidopterists, one of the most remarkable students in the 

field of Microlepidoptera, E. Meyrick, described so many new genera and species during 

his long life, that he had no time to complete his descriptions in such a way as to make them 

answer the requirements of modern taxonomy. His successors were left with a mass of loose 

ends, e.g., not indicated type specimens and usually complete lack of illustrations. The 

necessity of completing his descriptions by designation and illustration of lectotypes of his 

species is now evident to anybody occupied with this group of insects. It was the merit of 

J. F. Gates Clarke (U.S. National Museum, Washington, D.C.) to have undertaken the 

great task of treating many of Meyrick’s species in the British Museum in the above men¬ 

tioned way.1) 

Now this good example is follewed in a worthy manner by Professor Janse, formerly of 

the Transvaal Museum, who, in spite of his 91 years, now presents the first volume of a 

series treating Meyrick’s species in the two larger South African Museums. 

In this volume the large family of the Tineidae is treated in an extensive way. The frontis¬ 

piece shows an impressive portrait of the greatest Microlepidopterist of all times, Edward 

Meyrick. After an Introduction in which the scientific merits of Meyrick’s work are 

elaborated, a “Key to the genera, including Incurvariidae as completed and used by 

E. Meyrick” and edited by the late T. Bainbrigge Fletcher, is presented, containing dicho¬ 

tomic keys to over 300 genera of the Tineidae and the Incurvariidae of the world (which 

families Meyrick was not able to separate satisfactorily). 

This key is a rare and valuable entomological document. It represents a concise survey, 

the only existing or ever published concept, compiled by Meyrick himself, of the systematics 

of these two families. 

Besides, it is reviewed and provided with comments by Fletcher, who was another 

authority on the Microlepidoptera and Meyrick’s close correspondent. 

Upon the key follow diagnostic descriptions of the alphabetically arranged genera, being 

critical studies by Professor Janse himself; after each survey of the genus follow the African 

species, also in alphabetical sequence, and each similarly provided with critical remarks by 

Professor Janse, chiefly referring to the genital characters but containing also numerous 

other revisionary data. Several of these remarks extend over a whole page or more and show 

the enormous amount of work put in this study by Dr. Janse. After a register of generic 

and specific names follow 72 nicely executed plates after macro- and micro-photographs, 

every plate depicting a pair of wings and the genitalia of each of three species. Plates 

73—118 contain numerous pen drawings by the author himself of venations, heads, palpi and 

genitalia of numerous species of the South African Tineidae. 

The publication is of great scientific value, indispensable to any student of the family. 

It is a tremendous piece of work, filling one with awe and respect for the indefatigable 

author who at the age of 91 years gives us here an alfnost unbelievable example of skill, 

diligence and enthusiasm highly desired by anyone of us lepidopterists, but given only to 

very few. 

We congratulate Dr. Janse with this achievement and wish that he will be able to com¬ 

plete the whole planned series of volumes in the same excellent way. — A. D. 

J) This monograph was reviewed in Ent. Ber. earlier: 23: 226 (1963) and 25: 214 (1965). 
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The larva of Sigara hellensi (C. Sahlb.) (Hem. Corixidae) 

by 

N. NIESER 

Larvae of Sigara hellensi (C. Sahlb.) were collected at Ellecom (Netherlands), 

23.VII.1968, in a locality discovered by Mr. J. v. d. Molen and Mr. B. Drost, 

Arnhem, on 2.V.1965. Thanks are due to Mr. B. Drost for showing the locality 

to the author. The population of S. hellensi is confined here to a short stretch 

(about 30 m) of a very slowly streaming rivulet. There is no aquatic vegetation, 

the bottom consists of a thick layer of soft brown mud, the depth of free water 

was about 15 cm. Adults were scarce but great numbers of larvae were seen. Of 

these, 20 have been collected. The description is based on 10 specimens, 9 of 

which have been deposited in the Zoölogisch Museum at Utrecht. 

Description of larva. Length of body without head and pronomm 

3.3O - 3.50 - 3.65 mm. Dorsal abdominal pattern distinct (Fig. 1), dorsal abdominal 

glands brownish-blackish, clearly outlined through the integument. Long hairs on 

mesonotum reaching neither front nor hind margin, broad median posterior band 

of scale-like hairs. Disc of metanotum and abdomen without hairs. Claw of middle 

leg distinctly longer than tarsus (mean length of tarsus 0.75, of claw 0.90 mm). 

Hind femur dorsally (Fig. 2) with 5—6 spines placed in one row, ventrally (Fig. 

3) with 16—22 spines. Hind tibia (Fig. 4), dorsally with 7—9, laterally with 15— 

19 spines. Metaxiphus small, shorter than wide. 

With the keys to the larvae by Cobben & Möller Pillot, i960, and by 

Nieser, 1968, this species runs to the group of Sigara striata (L.), S. distincta 

(Fieb.), S. fallen! (Fieb.), S. fossarum (Leach) and S. scotti (Dgl. & Sc.), all of 
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Fig. 1-4, Sigara hellensi, 5th instar larva. 1. right half of pterothorax and abdomen; 2. hind 

femur, dorsal view; 3. hind femur, ventral view; 4. hind tibia, dorsal view. 

which have a different abdominal pattern. Moreover, S. striata, S. distincta and 

S. fallem 5th instar larvae are distinctly longer, whereas larvae of S, fossamm and 

S. scotti have less spines on the ventral side of the hind femur. 
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Vlindervangsten in 1968 

door 

A. L. COX en A. W. P MAASSEN 

De klimatologische omstandigheden (overvloedige regenval, koude nachten, 

vaak winderig) hebben ongetwijfeld de vangsten in 1968 nadelig beïnvloed. 

Gelukkig maar, dat ook een minder gunstig seizoen nog aardige resultaten kan 

opleveren. 

Voor veel dagvlinders is het slecht geweest. Van de beide Colias-soorten hebben 

we geen spoor gezien, atalanta’s waren er weinig, de distelvlinder daarentegen was, 

althans plaatselijk, zeer talrijk. Citroentjes, vosjes en dagpauwogen waren aan¬ 

zienlijk minder dan normaal. Maculinea teleius Bergstr. liet helemaal verstek gaan, 

van Maculinea nausithous Bergstr. waren in Herkenbosch op een met ontginning 

bedreigd terreintje tenminste nog enkele exemplaren aanwezig. Deze prachtige vlin¬ 

ders zouden wel eens op het punt kunnen staan uit onze fauna te verdwijnen (hun 

biotoop verdwijnt door ontginning, ontwatering en zware bemesting). De in onze 

omgeving vrij schaarse Quercusia quer eus L. vloog dit jaar in massale aantallen in 

het Meinweggebied, waar Reihs de eikepage met vijf, zes tegelijk op bloeiende 

Rhamnus frangula-stmikjes aantrof (vooral langs de door dit gebied lopende 

? spoorlijn). Voor het eerst na 1959 zagen we op 21. VIII te Montfort weer eens 

een Nymp kalis antiopa L.; in de tweede decade van september was Pel y go ni a 

c, album L. gewoon in Beifeld op smeer. De eerste generatie van Araschnia levana 

L. was goed vertegenwoordigd, de tweede schaars. Van Papilio machaon L. werden 

in Montfort diverse vlinders gezien, maar in september bleken er zeer weinig 

rupsen te zijn (in Beifeld werden drie vlinders waargenomen, rupsen werden 

niet gevonden). 

De lichtvangsten zijn over het algemeen best meegevallen. Natuurlijk zorgde het 

weer voor „mislukte” avonden. Toch moet men zich ook niet te gauw door het 

weer laten af schrikken. Regenavonden, mits zonder wind, zijn heus niet bij voorbaat 

tot mislukking gedoemd. Met een kapje boven de lamp hebben we diverse malen 

in de stromende regen staan vangen en met uitstekende resultaten. Voor de vlinders 

was de regen blijkbaar minder onaangenaam dan voor de vangers! In de volle 

: zomermaanden kan men beter thuis blijven, wanneer de temperatuur te veel onder 

i normaal is; in voor- en najaar speelt die temperatuur een veel geringere rok De 

: dieren die dan vliegen, zijn hieraan wel aangepast: op een avond in november 

: vingen we in het Meinweggebied bij een temperatuur rond het vriespunt ongeveer 

s veertig stuks van Poedlocampa popuit L., een van de volgende avonden, bij een 

I voor ons heel wat aangenamere temperatuur, verschenen slechts vier popuit s op 

I het laken. Bij volle maan met open lucht heeft het weinig zin op licht te vangen, 

ji op te winderige avonden kan men ook beter maar thuis blijven. Als men dan echter 

; de lamp op een wat windvrij plekje kan opstellen, kunnen de vangsten nog best 

j meevallen. Op zulke avonden trokken we naar Meinweg, waar windvrije plekjes 

altijd wel te vinden waren, en deze avonden leverden vaak behoorlijk wat op. 
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: Van verscheidene soorten kan gezegd worden, dat ze talrijk tot massaal waren. 

Ter illustratie een aantal voorbeelden: 

Apocbeima hispidaria Den. & Schiff., 19 exemplaren van Meinweg. Ook van 

deze vindplaats: 25 exemplaren van Leucodonta bicoloria Den. & Schiff, en 45 

stuks van Odontosia carmelita Esper. Lithosia deplana Esper, massaal in Vlodrop 

en Meinweg; Lithosia lurideola L., vrij talrijk in Geulle; Anaplectoides prasina. 

Den. & Schiff., 15 exemplaren op één avond in Vijlen; Iteophaga viminalis Fabri- 

cius, in totaal ongeveer 60 stuks, Geulle, Cadier en Vijlen; Brachionycha sphinxj 

Hufnagel, massaal, meer dan 125 stuks van Vijlen; Craniophora ligustri Den. & 

Schiff., dz 25 exemplaren van Geulle, ook gevangen in Cadier en Vijlen; Cosmial 

pyralina Den. & Schiff., massaal in Cadier; Chytolita cribrumalis Hb., massaal in 

Valkenswaard; Paracolax derivalis Hübner, zeer talrijk, vooral op Meinweg; Lygrisjl 

pyraliata F., massaal in Geulle en Cadier; Thera variata Den. & Schiff., talrijk in 

Vaals; Eupithecia haworthiata Doubleday, massaal in Geulle; Abraxas sylvata Sco- 

poli, massaal in Geulle; Aids repandata L., massaal in Geulle en Vijlen; Semiothisa 

signaria Hb., talrijk te Vaals. 

De smeervangsten in de herfst vielen tegen. Er waren geen soorten nu eens' 

werkelijk massaal in aantal. Tot de gewoonste smeergasten behoorden Mythimna 

l. album L., Scotia ipsilon Hufnagel en Phlogophora metkulosa L. De in het 

Munnicksbosch zo gewone Allophyes oxyacanthae L. was er dit jaar een zeldzame 

verschijning op de stroop. In Geulle meldden zich enkele exemplaren van Atethmia 

centra go Haworth, twee stuks van de zeldzame Cirrhia gilvago Schiff., diverse 

exemplaren van Cirrhia o cellar is Borkhausen en een klein aantal van Cirrhia ciirago 

L. als betere soorten voor de vangpotten. In Beifeld waren vijf stuks van Aporo- 

phyla nigra Haworth welkome gasten. 

Bijzondere vangsten: 

Acherontia atropos L. Buggenum, 1 exemplaar, 7.VIII; Roermond, 1 exemplaar, j 

13.IX. 

O c hr o stigma velitaris Hufnagel. Meinweg, 3 exemplaren, 10. VII. 

Gastropacha populifolia L. Geulle, JL exemplaar, 29.VL 

Phyllodes??ia tremulifolia Hübner. Meinweg, 2 exemplaren 21.IV en 22.IV; 

Belfeld, 1 exemplaar, 28.V. 

Endromis versicolora L. Meinweg, 3 exemplaren in april. 

Lithosis quadra L. Vlodrop, 1 exemplaar, l.VIII. 

Paradiarsia sobrina Boisduval. Valkenswaard, 1 exemplaar, 10.VIII. 

Mythimna conigera Den. & Schiff. Meinweg, 1 exemplaar, 18.VII; Cadier, 2 

'■exemplaren, 5.VIL 

Mythimna sicula Treitschke. In juni 6 exemplaren te Vlodrop, in Belfeld en 

Vijlen telkens één exemplaar. 

Lithophane semibrunnea Haworth. Belfeld, 1 exemplaar, lé.X; Geulle, 2 exem¬ 

plaren, 4 en 16.X. 

Cucullia chamomillae Den. & Schiff. Meinweg, 1 exemplaar, 21.IV. 

Apatele alni L. Vlodrop, 2 exemplaren, 28 en 29.V. 

Apatele strigosa Den. & Schiff. Cadier, 3 exemplaren, 5 .VIL 
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Callopistrid juventina Cramer. Een prachtig vers exemplaar op 13.VII van 

Meinweg. 

Sentha flammea Curtis. Vlodrop, 2 exemplaren, 28.V. 

Catephid alchymista Den. & Schiff. Echt, 1 exemplaar, 31.V. 

Caradrina selini Boisduval. Belfeld, 1 exemplaar, 28.VIII. 

Colobochyla salicalïs Den. & Schiff. Meinweg, 7 exemplaren in juni. 

Minoa murhidtd Scopoli. Geulle, 1 exemplaar, 9-VIII. In 1967 vingen we op 

26.VII een exemplaar te Montfort. 

Cdlostigid multistrigdrid Haworth. In Belfeld en Vlodrop telkens één exemplaar. 

Dit zijn de eerste vangsten van deze soort in Midden-Limburg. 

Ecliptoperd cdpitdtd Herrich-Schäffer. Geulle, 3 exemplaren, 29 en 30.VI. 

Triphosd dubitdtd L. Meinweg, 1 exemplaar, 22.IV. 

Perizomd dffinitdtd Stephens. Geulle, 3 exemplaren, 29-VI. 

Hydrelid testdcedtd Donovan. Vijlen, 1 exemplaar, 15.VI. 

Horisme tersdtd Den. & Schiff. Geulle en Vijlen, in totaal 7 exemplaren. 

Horisme vitdlbdta Den. & Schiff. Belfeld, 1 exemplaar, l.VIII. In Zuid-Limburg 

veel minder in aantal dan in 1967. 

Hemistold chrysoprdsdria Esper. Geulle en Cadier, in totaal 3 stuks. 

Afwijkende vliegdata: 

Mdcrothyldcid rubi L. Op 27.IV twee exemplaren op licht te Meinweg. De 

vroegste datum volgens de Catalogus van Lempke is 3.V. 

Phyllodesnid tremulifolid Hübner. Op 27.IV een exemplaar op licht te Meinweg. 

De vroegste datum opgegeven in het 7e supplement op de Catalogus is 2.V. 

Cdllopistrid juventind Cramer. Op 13.VII een exemplaar op licht te Meinweg. 

De vroegste datum opgegeven in het 12e supplement is 30.VII. 

Zygdend jilipendulde L. Op 7.IX nog enkele exemplaren op de Kunderberg 

(gern. Voerendaal). 

Idded muricdtd Hufnägel. Te Vlodrop op l.VIII een vers exemplaar op licht. 

Een verlaat dier van de eerste of toch een exemplaar van de tweede generatie? 

Afwijkende (melanistische) vormen: 

Colocdsid coryli L., f. meldnoticd Haverkampf. Het eerste exemplaar voor ons 

land dateert van 1954. In Belfeld en omgeving een geregelde verschijning. Dit 

jaar hier 5 exemplaren gevangen, waarbij één wijfje. 

Tethed or Den. & Schiff., f. dlbingensis Warnecke. In de omgeving van Tegelen 

reeds verscheidene jaren vrij gewoon. Op 9.VII vingen we het eerste exemplaar 

voor Montfort. 

Semiothisd liturdtd F., f. nigrofulvdtd Collins. In het Meinweggebied opvallend 

talrijk. 

Apocheimd hispiddrid Den. & Schiff. Een gitzwart exemplaar van Meinweg, 

25.III. 

Phigdlid pilosdrid Den. & Schiff, (peddrid F.), f. mondehdrid Stgr. Diverse exem¬ 

plaren van Meinweg. 

Peribdtodes secunddrid Den. & Schiff., f. nigrdtd Sterneck. In I960 voor het eerst 

in ons land gevangen {Ent. Ber. 22 : 45). Van de 26 op Meinweg gevangen exem¬ 

plaren behoorden er 15 tot deze vorm (5 $ $ en 10 $ $ ). 
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Ectropis extersaria Hb., f. cornelseni Hoffmann. In totaal 4 exemplaren, Vlo¬ 

drop, Meinweg en Belfeld. 

A leis repandata L., f. conversaria Hb. Twee prachtige exemplaren van Vijlen, 

4. VIL 

Summary 

Discussion of the season 1968 for Macrolepidoptera in the central and southern 

part of Netherlands Limburg. A list of rare species, some abnormal dates and a list 

of interesting melanic forms are also given. 

Belfeld, Stationsstraat 8. 

Montfort, Julianastraat 2. 

Kiriakoff, S. G. 1967. — Lepidoptera, familia Notodontidae, pars secunda, genera 

palaearctica. — In P. Wytsman, Genera Insectorum, Lepidoptera, fascicule 217b, 238 pp., 

136 text figures and 8 plates with black and white reproductions of photographs. 

-, 1968. — Lepidoptera, familia Notodontidae, pars tertia, genera indo-australica. 

— fascicule 217c, 269 pp., 195 text figures and 11 plates. 

The famous series, started by the late Wytsman in Antwerp, Belgium, and continued by 

its successors has recently been enriched by two new large volumes, appeared in quick suc¬ 

cession. 

The second volume is dedicated to the 138 Palaearctic genera of the family. For the sake 

of the handling and contrary to the original intention the present two volumes have been 

issued separately. This made an exact indication of the arbitrary delimitation of the two 

zoogeographical regions necessary, in a preface. Tibet is, as usual, assigned to the Palaearctic 

region, while the Himalaya is left in the Indo-Australian region. The separation of the regions 

in China, where no natural limits exist, is especially difficult. As an arbitrary demarcation 

line the 25th parallel is chosen. The part N of Yurman and the greater part of Fukien Province 

fall to the Palaearctic, the provinces of Kwangsi and of Kwantung, to the Indo-Australian 

region. 

Four genera are excluded from the first part, as belonging to different families, viz. Andraca 

Walker (Eupterotidae), Platycherma Butler (Noctuidae), Pygopieryx Staudinger (Noctuidae), 

and Aoshachia Matsumura (Geometridae). 

A dichotomic key to the genera occupies not less than 9^4 pages. Then follow the 

138 Palaearctic genera, each with the synonymy, the citation of the type species, the original 

diagnosis, a figure of the male genitalia (where available), drawn by the author himself, a 

description of these genitalia and finally, a list of species, with complete synonymies and 

literature, in the classical style of this series. 

The third volume takes over where the second stopped. It deals with the Indo-Australian 

genera of the family in the same exhaustive way as the second. Here 195 figures and 11 plates 

of photographs accompany descriptions of not less than 197 genera, with a dichotomic key 

on 13 pages. 

The two volumes represent a tremenduous piece of work and the result of many years of 

diligent catalogueing. We can congratulate the author of this impressive catalogue, ass well 

as the editors, with this outstanding publication. — A.D. 
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Two new species of Cosmopsaltria Stal from New Guinea 

(Homoptera, Cicadidae) 

by 

J. P. DUFFELS 

(Zoölogisch Museum, Amsterdam) 

As a preliminary result of the study of the Cicadidae collected by the Third 

Archbold Expedition in the central part of New Guinea, I have added (Duffels, 

1965) two species to the genus Cosmopsaltria Stâl, 1866. These species, C. meeki 

(Distant, 1906) and C. bloetei Duffels, 1965, constitute a group, easily distin¬ 

guishable from the species more closely related to the type of the genus, C. doryca 

(Boisduval, 1835), by the triangular shape of the male operculum and the rather 

small size of the body. The examination of new material enables me to add two 

new representatives to this group of small Cosmopsaltria species. Moreover I can 

give a more extensive description of meeki, some complementary figures of meeki 

and bloetei, and additional distributional data of these species. 

This paper was based on material belonging to the institutions mentioned below 

and to the private collection of my friend Mr. W. H. Gravestein; the names of 

the institutions are preceded by the abbreviations used in this paper. 

BM British Museum (Natural History), London 

Bishop Bernice P. Bishop Museum, Honolulu 

RML Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ZMA Zoölogisch Museum, Amsterdam 

For the loan of material and valuable help I am indebted to the authorities of 

these museums and to Miss S. Nakata (Honolulu), Mrs. C. Higa (Honolulu), 

Dr. P. H. van Doesburg Jr. (Leiden), Mr. W. H. Gravestein (Amsterdam), 

Dr. J. L. Gressitt (Honolulu), Dr. W. J. Knight (London) and Dr. M. A. 

Lieftinck (Leiden). A grant from the Netherlands Organisation for the Advan¬ 

cement of Pure Research, Z. W. O. (nr. R 954-58) enabled me to study the 

material in the collection of the British Museum (Natural History), London. 

The following extensive description of C. meeki is necessary since this species 

cannot be separated from one of the species, described as new in this paper, on 

account of the characters mentioned in Distant’s original description. Moreover 

a description of the hitherto unknown female of meeki can be added. 

The measurements given in the descriptions are based upon all available spe¬ 

cimens and rounded off to the nearest 0.5 mm. 

The distribution of the four species treated in this paper has been illustrated in 

fig. 11. In the figs. 5, 7 & 9 the pygofer has been drawn in an unnatural position 

as it had to be pulled out of the abdomen for the examination of the male 

genitalia. 
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Figs. 1—4. Head and thorax in dorsal view. 1, Cosmopsaltria meeki (Distant), male from 

Wau, 10-19.V.1962; 2, Cosmopsaltria satyrus n. sp., male holotype; 3, Cosmopsaltria bloetei 

Duffels, male holotype; 4, Cosmopsaltria emarginata n. sp., male holotype. Del. B. Weijde. 

Cosmopsaltria meeki (Distant, 1906) 

figs. 1, 5, 6 & 11 

Haphsa meeki Distant, 1906: 149; Distant, 1912: 47, pi. 7 figs. 40, 40 a-c. 

Cosmopsaltria meeki; Duffels, 1965: 375, fig. 3. 

Material examined. — Holotype of Haphsa meeki, Br[itish] N[ew] 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.VIII.1969 149 

Guinea, Owgarra, 1905 (A. S. Meek) $, BM (1906-92). SE New Guinea 

(Papua): Mondo, 5000 ft, 11.1934 (L. E. Cheesman) 2 $, BM (1934, 321). 

NE New Guinea: Wau, Morobe Distr., 1200 m, 1-20.XI.1961 (J. Sedlacek) 

1 $ , Bishop, same data but 5-6.XII.1961, 1 $ , 25-30.IV.1962, 2 $ , 10-19.V. 

1962, 1 $, 15.V.1962, 3 18-21.1.1963, 1 $, 1-5.IV.1963, 2 3, 28-29.VII. 

1963, 1 $, 14-24.III.1964, 2 $, 5-13.III.1964, 1 $, 3-7.IV.1964, 4 $, 15.IV- 

15.V.1964 (M. Sedlacek) 1 $, 15-22.V.1964 (M. Sedlacek) 1 3, 25-30.IX. 

1964 (J. & M. Sedlacek) 1 $ ; Wau, IX. 1965 (J. & M. Sedlacek) 1 $ , Bishop; 

Wau, 1000—1200 m, 3.111.1964 (J. Sedlacek) 1 $ , Bishop; Wau, 1250 m, 3.1. 

1963 (J. Sedlacek) 1 $ , Bishop, same data but 9.1.1963, 1 $ , 11.1.1963, 1 3 ; 

7° 15 ' S 146° 48' E, Mt. Missim, I6OO m, 12.V.1966 (J. L. Gressitt) 1 3, 

1 $ , Bishop; Mt. Missim, 880—1050 m, 8-9.II.1963 (J. Sedlacek) 2 $ , Bis¬ 

hop; Without locality, 5 $ , Bishop. 

The female specimen from Mt. Missim was almost certainly captured in copula 

with a male of meeki, provided with the same labels as the female, since the un¬ 

cus of the male is turned backwards and the genital segments of the female are 

protruding more than at rest. 

Description 

Head. — Rather hairy. Postclypeus light ochraceous with a pattern of black 

fasciae, rather variable in width in the specimens examined. The rather large black 

spot at the base of the postclypeus narrows anteriorly to a median black fascia, 

which bifurcates halfway up the postclypeus. The branches extend laterally to the 

anterior angles of the vertex lobes and also embrace a round spot of the ground¬ 

colour situated in the middle of the front margin of the postclypeus ; this spot is 

sometimes hardly separated from a faint spot near the frons. Anteclypeus ochra¬ 

ceous, in most specimens with a brownish black, oblong spot on each side. Rostrum 

extending beyond the posterior coxae; apex of rostrum black. Vertex brownish 

ochraceous with an irregular black spot round the ocelli. In the unique female of 

meeki the head is somewhat paler than in the males. 

Thorax. — Pronotum and mesonotum rather hairy, lateral sides with ap- 

pressed silvery hairs. Pronotum of the male brownish ochraceous with a light 

ochraceous pronotum collar. The median, light ochraceous fascia is bordered on 

each side by percurrent, black, paramedian fasciae, widened anteriorly and passing 

posteriorly into the usually broadly black fissure along the anterior margin of the 

pronotum collar. The paramedian fasciae of the female are very narrow and 

reach from front margin to halfway the length of the pronotum. Other fissures of 

the pronotum narrowly black. The pronotum disk is provided with some small 

black spots. Underside of the thorax hairy and ochraceous coloured. 

Mesonotum with a greenish ochraceous to brownish ground-colour and five 

longitudinal black fasciae, viz. a single median, a pair of paramedian and a pair 

of lateral fasciae. The narrow median fascia widens somewhat towards its end on 

two thirds of the mesonotum length. The rather broad paramedian fasciae are 

usually percurrent from front margin of the mesonotum to the cruciform 
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Figs. 5—6. Cosmopsaltria meeki, 5, male from Wau, 10-19.V.1962, abdomen with opercula 

in ventro-lateral view; 6, female from Mt. Missim, operculum in ventro-lateral view. 

Figs. 7—8. Cosmopsaltria satyrus n. sp.} 7, male holotype, abdomen with opercula in ventro¬ 

lateral view; 8, male holotype, genitalia, a, pygofer; b, uncus; c, sternite VIII. 
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elevation, but in some males and in the female these fasciae are interrupted at 

two thirds of their length. In most specimens the end of the median fascia is 

transversely connected with the paramedian fasciae, so that a black M-shaped figure 

is formed on the posterior part of the mesonotum. The rather broad lateral fasciae 

are percurrent, in some specimens somewhat faintly coloured anteriorly. 

Anterior half of the mesonotum with a dark castaneous obconical spot between 

median and paramedian fasciae. Moreover the lateral fascia are broadly margined 

with dark castaneous on both sides. 

Legs. — Fore femora ochraceous with black brown lines; femora of middle 

and hind legs brownish ochraceous, apices more brownish black coloured. Tibiae 

of fore legs brownish, of middle and hind legs ochraceous, bases and apices 

brownish to black. Tarsi of fore and middle legs black, tarsi of hind legs 

ochraceous. 

Opercula. — Operculum of the male (fig. 5) rather convex, widest at its 

base, tapering towards the rounded apex, and reaching the seventh abdominal 

segment. In a ventro-lateral view the lateral side of the operculum is concavely 

curved halfway down the operculum, so that the apex is directed somewhat 

laterad. Main part of the operculum reddish brown or castaneous, latero-basal 

angle and the apical part more or less black, the black colouring of the apex 

extending along the medial margin. Especially the lateral side of the operculum 

silvery pilose. Operculum of the female (fig. 6) greenish ochraceous, triangular 

with a rounded apex. Sparsely covered with minute silvery hairs. 

Tegmina and wings. — Hyaline. Basal third of the venation of the 

tegmina black variegated with ochraceous, remaining venation black. Anterior 

veins of the wings black, posterior veins ochraceous. Transverse veins at the base 

of the second, third, fifth and seventh apical areas of the tegmina infuscated; 

smaller fuscous spots at the apices of the longitudinal veins of the apical areas. 

Abdomen. — Upperside and underside of the male abdomen dark casta¬ 

neous to black, third to fifth abdominal ventrite mainly ochraceous, with the 

exception of the castaneous posterior margins. Abdomen of the female castaneous 

above, underside ochraceous. Abdomen of both sexes rather hairy on both sides 

and the upperside of the abdomen long silvery pilose along the lateral sides and 

the posterior margins of the segments. 

Male genitalia (figured in Duffels, 1965 : fig. 3). — Apices of the 

spine-like projections on both sides of the pygofer curved somewhat laterad. Uncus 

with two slender, strongly curved lobes. 

Measurements. — Length of the body $ : 26—29 mm, 9 : 29 mm; 

length of head from apex of postclypeus to pronotum $ : 3.5—4 mm, 9 : 4 mm; 

length of pronotum $ & 9 : 4.5 mm; length of mesonotum including cruciform 

elevation $ : 7.5—8 mm, 9 : 8.5; width of head including eyes $ : 9—9.5 mm, 

9 : 9.5 mm; width of pronotum $ : 11—12 mm, 9 : 12 mm; width of mesono¬ 

tum $ : 10—10.5 mm, 9 : 10.5 mm; length of tegminum $ : 43—46 mm, 9 : 

50 mm. 
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Cosmopsaltria satyrus n. sp. 

figs. 2, 7, 8 & 11 

Material examined. — Holotype: Central New Guinea, Mist Camp, 

1800 m, 11.1.1939 (L. J. Toxopeus, Neth. Ind. American New Guinea Exp.) $ , 

RML; Paratypes: West New Guinea: Star Range, bivak 39, 1500 m, 30.VI.1959 

(Neth. New Guinea Exp.) 1 8 , RML; Star Range, Sibil, 1260 m, 8.IV.1959 

(Neth. New Guinea Exp.) 1 $ , RML, same data but 2.V.1959, 1 8 , 7.V.1959, 

1 $, 30.V.1959, 1 8, 9.VI.1959, 1 8, 9.VIII.1959, 1 8 Star Mts., 

Sibil Val., 1245 m, 18.X-8.XI.196l (S. & L. Quate) 1 8, Bishop; 

Sterrengebergte, Sibil, 1250 m, 5.VI.1958 (R. T. Simon Thomas) 1 8, coll. 

W. H. Gravestein; Central New Guinea, Araucaria Camp, 800 m, 10.III.1939 

(L. J. Toxopeus, Neth. Ind. American New Guinea Exp.) 1 8 , RML, same 

data but 16.III.1939, 2 8 , 19.IIL1939, 1 8, 21.111.1939, 1 8 ; Central New 

Guinea, Bernhard Camp, 50 m, 13.III.1939 (L. J. Toxopeus, Neth. Ind. Ame¬ 

rican New Guinea Exp.) 1 8 , RML; Central New Guinea, Mist Camp, 1800 m, 

10.1.1939 (L. J. Toxopeus, Neth. Ind. American New Guinea Exp.) 2 8 , RML, 

same data but 11.1.1939, 1 $, 15.1.1939, 2 8, 16.1.1939, 1 8, 17.1.1939, 1 

8 , 19.1.1939, 1 8 , 24.1.1939, 1 8 ; Central New Guinea, Rattan Camp, 1200 m, 

11.1939 (L. J. Toxopeus, Neth. Ind. American New Guinea Exp.) 7 8 , RML, 

same data but 22.11.1939, 1 8 ; Central New Guinea, Top Camp, 2100 m, 

9.11.1939 (L. J. Toxopeus, Neth. Ind. American New Guinea Exp.) 1 8 , RML. 

NE New Guinea: Eliptamin Valley, 1200—1350 m, 16—31.VII. 1959 (W. W. 

Brandt) 1 8 , Bishop, same data but 19—30.VL 1959, 1 8 . 

C. satyrus is very closely allied to the preceding species; as the female of satyrus 

is unknown, the distinction of meeki and satyrus can only be discussed on account 

of the characters of the male. The present species differs from meeki in the 

following characters. 

Thorax. — The paramedian fasciae of the mesonotum are mostly not per- 

current but broken up in a fascia reaching from the front margin of the mesono¬ 

tum to two thirds of the mesonotum length and a black spot in front of the 

cruciform elevation. Only three specimens from Sibil have percurrent paramedian 

fasciae. 

Operculum (fig. 7). — Less convex than in meeki\ the apex reaches the 

sixth or the seventh abdominal segment. In ventro-lateral view the lateral margin 

of the operculum is straight or very slightly curved, so that the apex is not 

directed laterad as in meeki. Colour of the operculum light ochraceous to brownish 

with the latero-basal angle black. In most specimens the apical part of the oper¬ 

culum is not black margined at all, only in a few specimens the medial margin 

of the apical part is very narrowly black. 

Male genitalia (fig. 8). — This species differs conspicuously from 

meeki in the structure of the male genitalia. Apices of the spine-like projections 

of the pygofer straight or very slightly curved laterad. The very large basal part 

of the uncus bears two short, rather slender lobes curved medially; margin of the 

uncus between the lobes weakly bilobate. 
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Figs. 9—10. Cosmopsaltria emarginata n. sp., male holotype 9, abdomen with opercula in 

ventro-lateral view (the broken line on the operculum marks the boundary between the left 

black and the right ochraceous part); 10, genitalia, a, pygofer; b, aedeagus; c, uncus; d, 

sternite VIII. 

Measurements. — Length of the body: 25—31 mm; length of head 

from apex of postclypeus to pronotum: 3.5—4 mm; length of pronotum: 4.5—5 

mm; length of mesonotum including cruciform elevation: 6.5—9 mm; width of 

head including eyes: 8—10 mm; width of pronotum: 10—12.5 mm; width of 

mesonotum: 8.5—11 mm; length of tegminum: 41—49 mm. 

Cosmopsaltria bloetei Duffels, 1965 

figs. 3 & 11 

Cosmopsaltria bloetei Duffels, 1965: 372, figs. 1—2. 

The description of this species was based on five male specimens from Central 

New Guinea: Rattan Camp, Araucaria Camp and Mist Camp. The rich collection 

of New Guinea Cicadidae of the Bishop Museum contains two specimens be¬ 

longing to bloetei, one male from NE New Guinea, Eliptamin Valley, 1200— 

1350 m, 16—30.VIII.1959 (W. W. Brandt) and one male from Papua, Nor- 

manby Island, Wakaiuna, Sewa Bay, 21—31.XII.1956 (W. W. Brandt). These 

specimens perfectly agree with the types from Central New Guinea. The new 

localities show that this species is distributed possibly throughout the eastern part 

of New Guinea. 

As an addition to the original description I have figured the head and thorax of 
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the holotype of hi o ei ei (fig. 3), especially to facilitate the distinction from the 

allied C. e marginal a n. sp. 

Cosmopsaltria emarginata n. sp. 

figs. 4 & 9—11 

Material examined. — Holotype: NW New Guinea, Nabire, S. Geel¬ 

vink Bay, 3—9.'VII. 1962 (J. !. . Gressitt & J. Sedlacek) $ , Bishop. Paratypes: 

same data as holotype 6 $, Bishop, idem but 1—20 m, 3.VII.1962 (J. L. Gres¬ 

sitt) 1 $ , Bishop, idem 10—15 m, 1—5.IX.1962 (J. Sedlacek) 1 $, Bishop; 

Neth. New Guinea, 1920—1922 (C ter Poorten) 1 $, ZMA. 

C. emarginata, known only in the male sex, strongly resembles the preceding 

species in general appearance. More specially the medially black and laterally 

ochraceous coloured male operculum points to a close relationship with bloetei. C. 

emarginata differs from this species in the following characters: 

Thorax. — Black fasciae of the mesonotum distinctly narrower than in 

bloetei. Lateral fasciae of the mesonotum interrupted anteriorly. The specimen 

from Neth. New Guinea without further locality differs from the rest of the 

type-series by the lighter colouring of the head and thorax. 

Operculum (fig. 9). — Medially black and laterally ochraceous (the 

broken line on the operculum in fig. 9 marks the boundary between the left 

black and the right ochraceous part). In emarginata the same variability in the 

extension of the ochraceous and black colour of the operculum is found 'as In 

bloetei; In most paratypes the ochraceous colour is much more extended to the 

central part of the operculum than in the holotype. In comparison with 

bloetei the operculum is more elongate, whereas from a later-ventral 
point of view the lateral margin of the operculum is decidedly less strongly curved. 

The operculum reaches the seventh or the eighth abdominal segment. 

Fig. 11. Distribution of Cosmopsaltria meeki (Distant), C. saiyrus n. sp., C. bloetei Duffels 

and C. emarginata n. sp. Del. B. Weijde. 
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Tegmina. — Although the pattern of fuscous spots recalls blo et et, the 

infuscations at the base of the fifth and seventh apical areas are very obscure, 

whereas the marginal row of spots situated at the apices of the longitudinal veins 

of the apical areas are hardly or not recognizable. 

Male genitalia (fig. 10). — The lateral projections on both sides of the 

pygofer are more acuminate than in bloetei. The male of emarginata is easily 

distinguished from the allied species treated in this paper by the form of the 

uncus lobes, of which the emargination of the outermargin is highly charac¬ 

teristic. 

Measurements. — Length of the body: 27—29 mm; length of head 

from apex of postclypeus to pronotum: 3.5—4 mm; length of pronotum: 4.5—5 

mm; length of mesonotum including cruciform elevation: 7.5—8 mm; width of 

head including eyes: 9.5—10 mm; width of pronotum: 11—11.5 mm; width of 

mesonotum: 10—10.5 mm; length of tegminum: 42—44 mm. 
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Eupithecia abietaria Goeze (Lep., Geometridae). Toevallig vond ik in Eni. Z. Stettin 36: 

236—238 (1875) een interessante mededeling van de toen al bekende specialist K. Dietze 

over het vinden van de rupsen van deze bij ons nog altijd zo schaarse spanner. Hij trof ze 

eind juli (in het Zwartewoud!) in de onrijpe kegels van de spar (Pinus abies) aan in diverse 

stadia van ontwikkeling, vooral in kegels waarvan de spits verdord was, of de vorm gekromd, 

of waaruit hars droop, of waaraan excrementen hingen. De rupsen leven in gangen, die 

spiraalvormig om de as van de kegel lopen en eten daarbij al het materiaal op, dat ze onder¬ 

weg tegen komen, dus niet alleen de onrijpe zaden. Eén enkele rups kan daarbij voor zijn 

volledige ontwikkeling een hele kegel voor zijn rekening nemen. De dieren zijn bijna niet te 

onderscheiden van de rupsen van de Pyralide Cateremna terebrella, die ook in de kegels 

leven. Ze bewegen zich ook niet voort op de manier van een nette spanrups, maar kunnen 

door de stand van hun poten op hun buik snel voor- en achteruit kruipen, wat ze nog meer 

op een micro-rups doet lijken. 

Nu is de moeilijkheid, dat oude sparren alleen kegels bovenin vormen. Dietze zocht ze 

daarom in ongeveer 20-jarige bomen, waarbij de kegels nog binnen bereik kunnen hangen. 

Wie dus jonge sparren weet te staan, kan er allicht eens een kwartiertje aan wagen om te 

kijken naar aangetaste kegels, bij ons waarschijnlijk in augustus. Of de rups ook in de 

kegels van de nu veel aangeplante douglasspar (Pseudotsuga douglasii, de „kerstboom” met 

alleenstaande naalden) voorkomt, is niet bekend. —• lpk. 
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Twaalf nieuwe Hemiptera Heteroptera voor de fauna van 

Mallorca 

door 

W. H. GRAVESTEIN 

Door een driemalig verblijf van veertien dagen op dit in vele opzichten bio- 

geografisch zeer typische en interessante mediterrane eiland in de groep van de 

Balearen ben ik in de gelegenheid 12 soorten toe te voegen aan de lijst der 

,,Hemipteros de Mallorca”, in 1965 gepubliceerd door de Spaanse entomoloog 

J. Ribes. In deze lijst immers geeft Ribes een samenvatting van alle tot dan toe 

gepubliceerde en nieuw te vermelden soorten van Mallorca, 230 in totaal. 

Bij de determinaties en de controle hierop was de hulp van Dr. E. Wagner 

voor mij van grote waarde, waarvoor hier ter plaatse mijn hartelijke dank. 

Miridae 

Ectagala guttata K. Schmidt, 1939. Pto. de Pollensa, 11.X.1967, een $ , op Populus 

alba, een heel mooi wittig wants je met zacht-oranje vlekjes en een zwart stipje 

in de membraan. Een wel zeer typische vondst, waar de opgaven in de literatuur 

spreken over het voorkomen in Egypte, Syrië en Iran! 

Pilophorus angustulus Reuter, 1888. Pto. de Pollensa, 25.IX.1968, twee J* cf 

van Pinus spec. Verbreiding: oostelijk-mediterraan. 

Orthotylus adenocarpi (Perris, 1857). Alcudia, 4.IV.1968, een Ç op Sarothamnus. 

Bekend van West-Europa. 

Heterocordylus tibialis mediterraneus E. Wagner, 1967. Pto. de Pollensa, 2.IV 

1968. Schriftelijke mededeling van Dr. E. Wagner. Deze subspecies onderscheidt 

zich duidelijk door kleinere gestalte en de opvallend veel kortere sprieten. Hij was 

reeds bekend van de Canarische eilanden, Algiers, Corsika en Cyprus. 

Lygus (sg. Taylorilygus Lest.) apicalis Fieber, 1861. Pto. de Pollensa, 30.IX.1968, 

in aantal op lage planten onder Tamarix. Een Lygus-soort met een grote verbreiding 

in de ethiopische, nearctische en neotropische regionen. 

Eigenaardig is, dat ik de soort slechts op één plaats heb gevangen, terwijl er 

zeer veel Tamarix langs de gehele kust staat en ik daar ook veel op gezocht heb. 

Dat de dieren op lage planten voorkwamen en niet op de Tamarix zelf, vindt waar¬ 

schijnlijk zijn oorzaak hierin, dat er op dat moment een nogal krachtige wind stond, 

waardoor zij een heenkomen zochten in lagere planten. 

PlESMIDAE 

Piesma rotundicollis Rey, 1888. Pto. de Pollensa, I.X.1968, in aantal op een geel 

bloeiende, liggende Atriplex spec. Alleen op een plekje van een vierkante meter 

kwamen de dieren uitzonderlijk veel op deze plant voor, en niet op de omliggende 

Salicornia jruticosa. De soort is bekend van Italië en Zuid-Frankrijk. 
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Lygaeidae 

Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1847). Pto. de Pollensa, 3.IV.1968, in groot 

aantal. Verbreiding holo-mediterraan. 

Remaudiereana {— Pachybrachius p.p.) annulipes (v. Bärensprung, 1859). Pto. 

de Pollensa, 24.IX.1968, een Ç . Verbreiding neotropisch-aethiopisch. 

Van de subfamilie der Henestarinae vond ik drie vertegenwoordigers, die 

tegelijk heel interessant zijn door hun voorkomen en verbreiding. Alle drie zijn 

het vertegenwoordigers van het Salicornietum. Deze gemeenschap van halofyten 

beslaat een groot gedeelte van de noordelijke kust van Mallorca en strekt zich langs 

de hele baai uit, van Alcudia tot Pto. de Pollensa. Op Salic or nia fruticosa, die soms 

uitgestrekte vlakten beslaat, die in oktober volkomen uitgedroogd staan, vond ik: 

He ne star is irroratus Horvath 1892, Pto. de Pollensa, 6.IV.1968, een cf en 30.IX 

1968, een Ç . Een mooie soort uit de halophilus-groep, die zich speciaal onder¬ 

scheidt door de schuin naar boven gerichte ogen. Door E. Wagner is een mono¬ 

grafie geschreven over de palaearctische Henestaris-soorten, waarin deze uitputtend 

zijn behandeld en waarmee zij goed bepaald kunnen worden. H. irroratus Horv. 

was bekend uit Zuid-Frankrijk en van een paar plaatsen in Oost-Spanje. 

He ne star is curtulus Horvath, 1910. Pto. de Pollensa, tussen 1 en 5.X. 1968 in groot 

aantal ( J1 d en ? ? in gelijke hoeveelheden) op Limonium spec, gevangen. De 

soort is bekend uit het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee, van Griekenland 

naar het oosten rondom naar het zuiden, via Turkije, Syrië naar Egypte en Tunis 

en op het eiland Cyprus (H. cypriacus E. Wgn., 1964, later door de auteur zelf 

als synoniem van H. curtulus Hv. beschouwd), terwijl de wants in het westelijke 

Middellandse Zeegebied volgens Wagner niet voorkomt. 

Typisch was, dat ik deze soort in groot aantal kon slepen op één plek tussen 

de Salie or nia-ï&cies op bijna uitgedroogde planten van een Limonium-soott {yir- 

gatum ?). 

Op 100 m van deze plek verwijderd was een andere plek van een 50 m2, die 

overdekt was met Plantago maritima. Van deze heel lage planten kon ik ook in 

verloop van een week een groot aantal exemplaren bijeenbrengen van Henestaris 

laticeps (Curtis), de type-species van het genus Henestaris (met kleine lang- 

gesteelde ogen), die dus door het substraat exclusief gescheiden voorkwam van 

H. curtulus, die aan een geheel andere plant gebonden is. H. laticeps (Ct.) was 

reeds bekend van Mallorca en heeft een holo-mediterrane verspreiding. 

Als derde soort in deze interessante groep der Henestarinae kan ik nog melding 

maken van een uitzonderlijke vondst uit hetzelfde, zojuist genoemde gebied van 

een soort uit een ander genus: 

Engistus exsanguis Stal, 1873. Pto. de Pollensa, 24.IX.1968, in aantal gesleept 

van Salie or nia fruticosa. Slechts op een beperkt gebied van dit Salicornietum kwam 

hij voor. Hij is bekend van steppen en woestijngebieden van het ethiopisch gebied 

en oostelijk, via Egypte, Syrië en Iran tot Zuid-Rusland, Turkmenië en Turkestan. 

De soort wordt opgegeven van Zygophyllum en Haloxylon. Op Mallorca is hij dus 

ook typisch halobiont, en gebonden aan Salicornia. Een mooie kleine soort, die 

gemakkelijk te onderscheiden is van de meer bekende grotere soort Engistus hoops 

(Duf.), die echter nog niet op Mallorca gevonden is. 
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Pentatomidae 

Hol co gaster weberi Wagner, 1964. Cala San Vicente, 3.IV.1968, in aantal op 

Finns spec. (8 $ $ en een Ç ). Als laatste soort in de lijst vermeld ik deze Penta- 

tomide, die door Wagner beschreven werd van Menorca en die dus een en deem 

blijkt voor de Balearen. Wagner controleerde de determinatie van deze soort, 

die volgens hem vooral op Juniperus voorkomt. 

Uit bovenstaande vondsten moge blijken, dat Mallorca, als grootste der ,,Islas 

Baléares”, een zeer merkwaardige plaats inneemt in het mediterrane gebied. Er zijn 

biocoenosen, die wijzen op contacten met het gehele omliggende kustgebied, in 

die zin, dat dieren uit het zuidwesten van het vasteland hier hun uiterste oostelijke 

verspreiding vinden, terwijl andere die alleen van Noord-Afrika of Klein-Azië 

bekend waren, er hun noord- of westgrens bereiken. Ook zijn hier speciale endemen 

ontstaan. 

Over het ontstaan en de samenhang van de kalkbodem van dit eiland met zijn 

biologisch levenspatroon en zijn geologische geschiedenis kan ik het boekwerk van 

Colom zeer aanbevelen, dat handelt over de „Biografia de las Baléares”. 

Résumé 

En se basant sur la mise au point des Hétéroptères de l’ïle de Majorque, publiée 

par J. Ribes, l’auteur y ajoute 12 espèces nouvelles pour la faune majorquine. 

Elles étaient trouvées toutes dans le nord de l’île et sont discutées dans l’article 

précédent. 
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Two Ascogaster species (Hymenoptera, Braconidae), parasites 

of leafrollers (Lepidoptera, Tortricidae) in apple orchards, with 

different host selection 

by 

H. H. EVENHUIS 

Institute of Phytopalhological Research (IPO), W agenin gen 

Among extensive material of parasites, reared from leafrollers by Drs. D. J. de 

Jong, Wilhelminadorp, in the Province of Zeeland, and in lesser material from 

Wageningen and the Betuwe District, two species of Ascogaster were present in 

fairly large numbers: A. quadridentatus Wesmael and A. rufidens Wesmael. 

Though both species live in the same habitat, apple orchards, they seem to differ 

in their host selection. Unfortunately it was only possible to identify two host 

species of larval leafrollers with certainty: Laspeyresia pomonella (L.), the codling 

moth, and Spilonota ocellana (F.), the bud worm. The former was easily recognized 

as cocoons collected from trapping bands, the second by its dark brown colour. 

All the other apple leafroller caterpillars are more or less greenish and live in webs 

between the leaves. The majority of them belong to the species Adoxophyes orana 

(F.v.R.) and Arc hips rosana (L.). 

Ascogaster quadridentatus appears to be a common parasite of Laspeyresia 

pomonella and Spilonota ocellana; it was only occasionally reared from greenish 

leafroller larvae. Ascogaster rufidens, however, seems to be a common parasite of 

the greenish leafroller larvae, but it was never bred from Laspeyresia pomonella, 

neither from Spilonota ocellana. 

Though in the literature Ascogaster quadridentatus is recorderd as a parasite 

from quite a number of lepidopterous hosts, it is evident that Tortricidae predomi¬ 

nate (Rosenberg, 1934; Thompson, 1953; Zech, 1959). The same holds for 

almost all other Ascogaster species (Thompson, 1953). 

We have reared parasites from a number of other lepidopterous hosts in apple 

orchards e.g. Orthosia spp., Operophtera hrumata (L.) and Yponomeuta padellus 

(L.), but Ascogaster was reared only from Tortricidae. Although Thompson 

(1953) lists Ascogaster quadridentatus as a parasite of Yponomeuta padellus, 

anyone, who has ever made a study of the host relationship of parasitic Hymeno¬ 

ptera, knows how many inaccuracies and mistakes exist in the literature. So I am 

inclined to assume that A. quadridentatus and probably all other Ascogaster species 

are exclusively parasites of Tortricidae. 

Sometimes Ascogaster rufipes (Latr.) as well as Ascogaster quadridentatus is 

mentioned as a parasite of the codling moth. However, in the thorough in¬ 

vestigations on the parasites of the codling moth A. quadridentatus is the only 

Ascogaster species mentioned as a parasite from this host (Coutin & Colombin, 

I960; Lehmann, 1968; Rosenberg, 1934; Zech, 1959). Therefore I assume 

that A. quadridentatus is the only parasite of the genus Ascogaster infesting 

codling moth. This parasite-host relationship is recorded not only from Europe 

but also from North America, where the parasite is sometimes mentioned under 
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the name of Ascogaster carpocapsae Viereck. It is also recorded as a parasite of 

Spilonota ocellana in eastern Canada (Stultz, 1955). A study of the biology 

of Ascogaster quadridentatus in North America was made by Cox (1932). 

The female Ascogaster lays its eggs within the egg of its host. Development 

of the parasite is very slow at first. The host egg hatches normally and the parasite 

develops only rapidly after the host larva reaches maturity; the host larva does 

not reach the pupal stage. 

Now within the family Tortricidae, Adoxophyes and Archips belong to the 

subfamily Tortricinae and Laspeyresia and Spilonota to the subfamily Olethreutinae. 

The members of Tortricinae lay their eggs in flat, smooth batches of several to¬ 

gether, those of the Olethreutinae lay their eggs singly. The behaviour of the female 

parasite might be quite different if it has to find a very small egg and parasitize 

it, or if it has to find a much larger egg batch from which it must parasitize the 

eggs in succession. 

Some apple leafroller species other than Adoxophyes retkulana and Archips 

rosana with greenish larvae also lay their eggs singly, e.g., Hedya nubiferana 

(Hw.). This may explain why Ascogaster quadridentatus was sometimes reared 

from greenish apple leafroller caterpillars. 

I consider that in apple orchards Ascogaster quadridentatus is a parasite of 

Tortricidae Olethreutinae, which lay their eggs singly, and that Ascogaster rufipes 

is a parasite of Tortricidae Tortricinae, which lay their eggs in batches. 
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Ervaringen met Macrolepidoptera in 1968 

door 

M. DELNOYE en H. K. J. PENNERS 

Hoewel in 1968 geen buitengewone vangsten gedaan zijn, willen we toch enkele 

ervaringen meedelen die wij bij licht- en smeervangsten opgedaan hebben. Dat 

hierbij factoren werkzaam zijn, die op het eerste gezicht niet te verklaren zijn, 

hebben we ook dat jaar weer ondervonden. Ter vergelijking volgen hier enkele 

voorbeelden. 

1. Lichtvangst te Montfort (L.) op 17 april van 20.30 tot 22.45. Temperatuur 

bij het begin 15° C, bij het eind 12°, gemeten met een geijkte thermometer 1 m 

boven de grond. Er was sluierbewolking, geen maan, zachte zuidoostenwind, hoge 

vochtigheidsgraad (aan laaggroeiend gras hingen dauwdruppels). 

Het meest opvallend was, dat er zoveel wijfjes op het licht kwamen. De volgende 

soorten werden gevangen of geteld (aantallen tussen haakjes) : Cer astis rubric os a 

Den. & Schiff, (tientallen), Panolis flammed Den. & Schiff. (4), Orthosia cruda 

Den. & Schiff. (4), O. populeti Fabricius (6), O. stabilis Den. & Schiff. (8), 

O. incerta Hufnagel (4), O. gothica L. (tientallen), Xylocampa areola Esper (9), 

Spudaea ruticilla Esper (10), Colocasia coryli L. (3), Trichopteryx carpinata Borkh. 

(1), Chesias ruf ata Fabricius (2), Selenia dentaria Fabricius (bilunaria Esper) (4). 

Op 20 april, dus drie dagen later, werd weer te Montfort op licht gevangen, 

nu echter 150 m van de vorige plek verwijderd, van 20.45 tot 23.15. Temperatuur 

aan het begin 20° C, aan het eind 15°. Geen maan, sluierbewolking, zwakke zuid¬ 

oostenwind. Maar in tegenstelling tot de vorige vangavond was het gras nu droog 

en de temperatuur lag enige graden hoger. De relatieve vochtigheid zal dan ook 

stellig lager geweest zijn. Het viel al direct op, dat er veel minder vlinders op het 

doek verschenen. Het meest opvallend was, dat wij nu geen enkel exemplaar van 

C. rubricosa zagen, terwijl deze soort drie dagen ervoor bij tientallen kwam. Nu 
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verschenen op het doek of vlak erbij: dezelfde Orthosia-soorten behalve cruda, 

verder Panolis flammea Den. & Schiff, (tientallen), Harpyia bifida Brahm (1), 

Hybocampa milhauseri Fabricius (1 Ç, dat een tiental eitjes legde, waaruit wij 

acht poppen verkregen), Colostygia multistrigaria Haworth (1), Chesias rufata 

Fabricius (1), Selenia dentaria Fabricius (3), Biston strataria Hufnagel (2). 

2. Als tweede vergelijking noemen we twee vangsten op smeer te Annendaal 

(Echt) op 19 en 24 augustus. Op de 19de vingen we van 21.00 tot 22.30 uur. 

Temperatuur aan het begin 18° C, aan het eind 16°, geheel bedekte hemel, zwakke 

zuidenwind. Er werd op een 30-tal plaatsen gesmeerd in een lange laan aan de 

bosrand. De aanvlucht was geweldig, zo iets hadden we nog nooit eerder gezien. 

Op verschillende smeerplekken hadden de vlinders geen plaats meer om aan de 

,,dis” te zitten. 30 tot 40 stuks van Mamestra brassicae L. per smeerplaats was 

geen zeldzaamheid. Behalve deze soort werden nog waargenomen: Scotia segetum 

Den. & Schiff, (tientallen), Scotia ipsilon Hufnagel (idem), Ochropleura plecta L. 

(honderden), Diarsia rubi View eg (tientallen), Amathes c-nigrum L. (idem), 

Amphipyra pyramided L. (idem), Phlogophora meticulosa L. (idem), Catocala 

nupta L. (diverse exemplaren), Noctua pronuba L. (idem). Ofschoon er dus geen 

zeldzaamheden bij waren, was het voor ons toch een groot genoegen de vlinders 

in zulke aantallen te zien verschijnen. 

Op 24 augustus smeerden we op dezelfde tijd en plaats als de 19de. Tempera¬ 

tuur aan het begin 18° C, aan het eind 15°, onbedekte hemel met sterren, geen 

maan, zwakke zuidoostenwind. Er verschenen op de smeerplaatsen nagenoeg 

dezelfde soorten als op 19.VIII met dit verschil dat de aantallen nog geen tiende 

deel waren van die op de 19de. Lichtvangst op enkele honderden meters van de 

smeerplaats werd na een uur gestopt wegens de minimale aanvlucht. 

3. Licht- en smeervangst in het Vijlenerbos op 16 en 23 september. Op de 16de 

(toen samen met de heer Langohr uit Simpelveld) werkten we van 20.00 tot 

22.00 uur. Temperatuur 14° C, bewolkt, windstil. Op licht werden waargenomen: 

Trichiura crataegi L. (3) en Asphalta diluta Den. & Schiff. (± 300). Op smeer 

in de buurt geen enkele vlinder. 

Op 23 september gingen we naar dezelfde plaats. Duur van 19-30 tot 21.00 uur. 

Temperatuur 12° C, geheel bewolkt, vlak voor de vangst een korte onweersbui, 

zwakke noordwestenwind. Op licht 14 exemplaren van Asphalta diluta (alle man¬ 

netjes). Op smeer in de buurt geen enkele diluta, wel vier stuks Agrochola helvola 

L. en één Phlogophora meticulosa L. 

4. Dat de maan in elk geval een grote invloed heeft op licht- en smeervangsten 

moge blijken uit de resultaten van twee vangavonden te Montfort op 7 augustus 

en 7 september. Op 7.IX werkten we van 20.00 tot 21.15. Temperatuur 13° C, 

zwakke oostenwind. Op weg naar de vangplaats vlogen er veel vlinders voor de 

autolampen. De (volle) maan stond toen nog laag aan de horizon, verscholen 

achter een wazig wolkendek. Naderhand braken de wolken en naarmate de maan 

hoger steeg verdwenen ze geheel. De aanvlucht op het doek was minimaal, op de 

smeer idem. Diverse smeerplekken waren geheel onbezet. 

Als tegenhanger de vangst op 7.VIII op dezelfde plaats, van 21.00 tot 24.00 uur. 

Temperatuur 18° C, zwakke zuidoostenwind, bijna volle maan, maar verscholen 

achter een wolkendek. Zowel op licht als op smeer kwamen honderden vlinders. 
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Op 12 smeerplekken werden 300 Ochropleura plecta geteld, 200 Mamestra brassicae 

en een vers exemplaar van Mormo mama L. Op licht kwamen tientallen exemplaren 

van O. plecta, Autographa gamma L., Notodonta dromedarius L., één Tritophia 

phoebe Sichert, diverse exemplaren van Pkeosia tremula Clerck en Ph. gnoma 

Fabridus, Lithosia lurideola Zincken en L. griseola Hübner. 

5. Een ander voorbeeld van de invloed van de maan. Op 8 oktober licht- en 

smeer vangst in het Yijlenerbos van 19.00 tot 20.00 uur. Temperatuur 10° C, bijna 

windstil, eerst bedekte hemel, later onbedekt met volle maan. We begonnen met 

smeren. Er kwam een zestal Conistra vaccinii L. Toen een half uur later de maan 

vol aan de hemel verscheen, waren deze vlinders verdwenen. Hetzelfde was het 

geval met vier exemplaren van dezelfde soort, die zich tegoed zaten te doen op 

een bloeiende schermbloem. Op het doek verscheen geen enkele vlinder. 

In het vervolg geldt voor ons dan ook de volgende vuistregel: bij onbedekte 

hemel, met of zonder maan, thuis blijven! 

Soorten, die ons verder nog In 1968 om een of andere reden opvielen, waren 

de volgende: 

Vanessa atalanta L. Yloog deze zomer meer dan in 1967. Van 1 juli tot en met 

20 augustus waren er dagelijks In de regel een zestal in mijn (Penners) tuin te 

Sittard aanwezig. Trekkend In zuidelijke richting werden 27 september twee stuks 

te Sittard waargenomen en op 15 oktober nog één. 

Vanessa cardui L. In tegenstelling tot 1967 diverse exemplaren waargenomen. 

Van de beide Colt as-sootttn werd geen enkel exemplaar gezien. 

Scotia ipsilon Hufnagel werd veel waargenomen, maar toch minder dan in 1967. 

Mytbimna l-album L. Veel waargenomen in 1968: 12.IX vier te Montfort, 

18.IX zeven op smeer te Sittard, 20. IX idem vijf, van 21 tot en met 26.IX vier 

tot zes op smeer te Sittard, en op 14 oktober nog twee. Dat het niet altijd dezelfde 

vlinders waren die in mijn tuin op smeer kwamen, blijkt hieruit, dat we 24.IX 

zes stuks vingen, die we in de koelkast zetten bij een temperatuur van 4° C (bij 

deze lage temperatuur houden ze zich heel rustig). De beide volgende avonden 

verschenen resp. zes en vier stuks op smeer. Daarna hebben we de gevangen vlin¬ 

ders weer losgelaten. 

Phlogophora meticulosa L. Ook dit jaar weer veel op licht en smeer te Sittard, 

Echt en Montfort. 

Vermeldenswaard zijn verder: 

Papiiio machaon L. Op 29 mei een exemplaar in de tuin te Sittard. 

Aras ch nia le vana L. Op 4 mei een Ç in de tuin. 

Polygonia c-album L. Twee exemplaren in de tuin op 1 en 10 juli. 

A pat ar a iris L. Op 14 juli een Ç te Epen. 

Spaelotis ravida Den. & Schiff. Op l.VIII een exemplaar te Montfort. 

Paradiarsia glareosa Esper. Montfort, 27VIII één op licht. 

Amathes sexstrigata Haworth. Montfort, 7.VIII, twee stuks. 

Tholera cespitis Den. & Schiff. Een zwart $ op licht te Annendaal op 2.IX. 

Cirrhia aurago Den. & Schiff. Montfort, drie stuks op licht op 6.X. 

Nycteola revayana Scopoli. Montfort, drie stuks op licht op 6.X. 

Anisopteryx aceraria Den. & Schiff. Een tiental op Melnweg op 25 november, 

vijf op 2 december (temperatuur toen 2° C!). 
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Scotopteryx moeniata Scopoli. Montfort, twee stuks op 19 september. 

Operophtera fagata Scharfenberg. Tientallen op Meinweg op 25 november, 

twee op 2 december. 

Chloroclystis v-ata Haworth (coronata Hübner). Eén exemplaar op 7 augustus 

te Montfort. 

Summary 

First the authors discuss the influence of the weather circumstances on the results 

obtained with sugar and the MV-lamp. Their experience was invariably that with 

a clear sky (with or without moon) the results were very mediocre or even extremely 

bad. 

They further mention a number of more or less interesting captures for this part 

of the country. 

Sittard, Molenbeekstraat 3 en Mgr. Claessensstraat 43. 

Bombus magnus Vogt ook in België 

door 

G. KRUSEMAN 
(Zoölogisch Museum, A?nsterdam) 

Voor zover mij bekend is werd de kritische soort Bombus magnus Vogt nog 

niet voor België vermeld. 

Hij werd op 10.VIII.1961 te Nieuwmoer en op 11.VIII.1961 te Meer in de 

Prov. Antwerpen verzameld door J. Kruseman. 

De soort lijkt in kleur sterk op B. lue or um, doch de gele band op de prothorax 

is veel breder en loopt onder de vleugelwortel op de pleuren door; op het som- 

tellum en het eerste tergiet komen steeds minstens enkele gele haren voor. 

Vroeger is deze hommel wel onder de naam van B. sporadteus Nyl. voor mid- 

den-Europa vermeld; de echte B. sp or adieus Nyl. is echter een soort van de 

boreale bossen. 

De vermeende bastaarden tussen B. terrestris (L.) en B. lucorum (L.), die af 

en toe in de litteratuur opdoken, behoren vrij zeker ook tot Bombus magnus. 

Summary 

Bombus magnus Vogt, new to the Belgian fauna, was caught in the province of 

Antwerp in 1961. The species was taken in two different localities. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 
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A key to, notes on, and descriptions of American 

Pleotrichophorus Börner (Homoptera, Aphididae) 

by 

D. HILLE RIS LAMBERS 
(Bladluisonderzoek T.N.O., Bennekom, Netherlands) 

Abstract. Pleotrichophorus ambrosiae spec, nov., from Ambrosia artemisii- 

folia; P. hottesi spec, nov., from Achillea lanulosa; P. lagacei spec, nov., from 

Haplopappus bloomeri; and P. longirostris spec. nov. from Eriophyllum stachaedi- 

folium are described from North America. Capitophorus bitrichus Knowlton & 

Smith, 1936 is declared a synonym of Capitophorus heterohirsutus Gillette & Pal¬ 

mer, 1933; Capitophorus xerozoous Knowlton & Smith, 1936 a synonym of 

Capitophorus gregarius Knowlton, 1929; Capitophorus palmerae Knowlton, 1935 

and Capitophorus chlorophainus Knowlton & Smith, 1936 synonyms of Capito¬ 

phorus elongatus Knowlton, 1929; Capitophorus rusticatus Knowlton & Smith, 

1937, a synonym of Capitophorus pullus Gillette & Palmer, 1933. Capitophorus 

decamp us Knowlton & Smith, 1936 according to a fundatrix paratype may be an 

older valid name for Capitophorus pseudoglandulosus Palmer, 1952. A key is given 

to American species of which material was available. 

1. Key to apterous viviparous American Pleotrichophorus spp. 

1 (16) Siphunculi not longer than cauda, and at most l]/2 times as long as second 

joint of hind tarsi. 

2 (3) Longest hairs on ant. segment III hardly shorter than basal diameter of 

the segment. Hairs on underside of head pointed, so that the front has 

a mixture of knobbed and pointed hairs. On Artemisia tridentata (syn.: 

P. bitrichus Knowlton & Smith, 1936) ... . 

.P. heterohirsutus (Gill. & Palmer) 

3 (2) Longest hairs on ant. segment III less than half as long as basal diameter 

of segment. Hairs on front all capitate. 

4 (5) Last rostral segment about 0.17 mm, over half as long as width of head 

between the eyes. On Eriophyllum stachaedifolium ....... 

. . . . . . . . . . . . . . . P. longirostris spec. nov. 

5 (4) Last rostral segment not over 0.15 mm long. On Achillea or Artemisia 

spp. 
6 (7) Last rostral segment in dorso-ventral view on basal half not with strongly 

concave, and on distal half with more or less convex, sides, with never 

more than distal i/3 part hairless. On Achillea spp. .. 

. . . . . . . . . . . . . P. patonkus (Hottes & Frison) 

7 (6) Last rostral segment on basal half with very strongly concave sides, on 

distal half concave or cylindrical (“needle-tipped”), with distal 2/5 part 

hairless. On Artemisia spp. 

8 (9) Cauda about 0.31—0.35 mm long, 21/2—3 times as long as siphunculi, 

very slender, about 22/5 times as long as basal part of ant. segment VI, 

normally with 2—4 dorsal hairs and 2 pairs of lateral hairs (also holo- 
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9 (8) 

10 (13) 

Il (12) 

12 (11) 

13 (10) 

14 (15) 

15 (14) 

16 (1) 

17 (18) 

18 (17) 

19 (20) 

20 (19) 

21 (26) 

type and morphotype with 2 or more dorsal hairs). Dorsal hairs on abd. 

tergites I—III very numerous, spinally about 17—23 per 0.1 x 0.1 mm. 

On Artemisia longifolia . . . . P. brevinectarius (Gill. & Palmer) 

Cauda at most 0.29 mm long, not more than 2 times as long as basal 

part of ant. segment VI, sometimes with more than 5 hairs, but then 

much less than 2 times as long as siphunculi. 

Longest spinal and pleural hairs on abd. tergites I—IV not more than 

0.030 mm long, with very thick knobs, and therefore rarely more than 

12/3 times as long as width of knob. 

Cauda normally with more than 5 hairs, with 2 pairs of lateral hairs, 

one dorso-apical hair, and usually 1—3 mid-dorsal hairs with or without 

incrassate apices. Siphunculi 3/5—9/10 0f length of cauda, much longer 

than second joint of hind tarsi. On Artemisia tridentata. (Types not 

seen) ......... P. spatulavillus (Knowlton & Smith) 

Cauda with 5 hairs, without mid-dorsal hairs. Siphunculi half as long as 

cauda, about as long as second joint of hind tarsi. On Artemisia triden¬ 

tata. (Types not seen) . . . . P. infrequenus (Knowlton & Smith) 

Longest spinal and pleural hairs on abd. tergites I-—IV 0.035—0.052 

mm long, more slender, 2—31/2 times as long as width of knob. Coxae, 

femora, and cauda often somewhat pigmented, to dark. 

Processus terminalis rather short, mostly less than 4 times as long as basal 

part of ant. segment VI. Longest spinal or pleural hairs on abd. tergites 

I—III 0.045—0.052 mm long. Coxae, femora, head, cauda and siphun¬ 

culi mostly dark to blackish brown pigmented. On Artemisia ealifornica. 

(Doubtfully distinct from the next species) . . P. obscuratus H.R.L. 

Processus terminalis about 41/4—5 times as long as basal part of ant. 

segment VI. Longest spinal or pleural hairs on abd. tergites I—III 

0.035—0.040 mm long. Appendages according to description pale, cauda 

dusky. Cauda with 5 hairs (in holotype), not 6 as Palmer (1952) 

writes and draws. On Artemisia fHifolia . . . . P. filifoliae (Palmer) 

Siphunculi either longer, often very much longer than cauda, or at least 

over l3/5 times as long as second joint of hind tarsi. 

Cauda with more than 12 hairs. First four abd. tergites with a mixture 

of long slightly knobbed hairs and almost “sessile”, strongly knobbed 

hairs. Hairs on head long and thin, not capitate. On Chrysothamnus 

nauseosus ... P. sporadicus (Knowlton) 

Cauda in general with fewer hairs, but if with more than 12 hairs, then 

first four abd. tergites with more or less uniformly shaped hairs. 

Siphunculi conspicuously clavate, so that maximum diameter on distal half 

is about 12ƒß times smallest diameter on basal half. On Haplopappus 

bloomeri.P. lagacei spec. nov. 

Siphunculi sometimes slightly swollen on distal half, but in the swollen 

area never more than 1 i/4 times as thick as thinnest part more basad. 

Stigmal pori on abd. tergite VII placed on the caudal slope of an often 

quite large, mostly scabrous, tubercle and at the same time siphunculi dark 

with the very base pale. Last rostral segment short and quite blunt. Frontal 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

hairs from 0.004—0.021 mm long, when very short hardly capitate. 

(23) Frontal hairs about 0.004—0.009 mm long, with slightly incrassate apices. 

Cauda mostly with 2—4 rather short blunt or acuminate dorsal hairs 

besides the 2 lateral pairs. Rather large aphids of 2.30—2.80 mm long. 

On Chrysothamnus ..... P. magnautensus (Knowlton & Smith) 

(22) Frontal hairs 0.009 mm or longer, spatulate to capitate. Cauda mostly 

with 1, more rarely with 2 dorsal hairs. Smaller aphids. 

(25) Longest hairs on ant. segment III about 0.020 mm, partly erect. Hairs 

on basal half of tibiae erect and conspicuous. On Gufterrezia and Chryso¬ 

thamnus ........ P. acanthovillus (Knowlton & Smith) 

(24) Longest hair on ant. segment III about 0.012 mm. Sloping hairs on basal 

half of tibiae very inconspicuous, sloping at angles of 30° or less. On 

Gutierrezia and Chrysothamnus P. utensis (Knowlton & Pack) 

(31) Stigmal pori on abd. segment VII not much different from those on 

segments II—IV. Siphunculi pale or dark. Last rostral segment blunt to 

very acute. Frontal hairs usually very distinctly capitate. 

(28) Spinal hairs duplicated and in tandem, sometimes triplicated, singly or 

in groups on low tubercles or elevations of the integumentum, especially 

on tergites V—VII; pleural hairs not in double transverse rows, singly. 

Last rostral segment with straight or slightly convex sides, not with 

longest hairs on basal half. Siphunculi pale. Cauda with 5 hairs. On 

Chrysothamnus ...... P. pycnorhysus (Knowlton & Smith) 

(27) Hairs more numerous, and also pleural hairs in at least double transverse 

rows. If hairs are placed on spinal tubercles or processes, then more than 

6 caudal hairs present. Last rostral segment variable. Siphunculi pale or 

dark. 

(30) Spinal hairs of some or all abd. tergites in two clusters on paired semi- 

globular processes. On Chrysothamnus. (C. xerozoous, syn. of) . 

. . . . . . . . . . . . . . . P. gregarius (Knowlton) 

(29) Spinal hairs not on semiglobular processes. 

(32) Abd. tergites I—VI between the hairs rugulose by irregular short rows 

of nodules. On Chrysothamnus ..... P. oestlundi (Knowlton) 

(31) Abd. tergites I—-VI between the hairs smooth. 

(34) Siphunculi black with the very base pale, not with hairs near base, about 

9—11 times as long as last rostral segment. Hairs on frontal tubercles 

about as long as basal diameter of ant. segment III, blunt or very slightly 

knobbed. Hairs on ant. segment III up to more than 2/g of basal diameter 

of segment. On Chrysothamnus ...... P. packi (Knowlton) 

(33) Siphunculi sometimes dark or black, but in that case either with some 

hairs near base or much less than 9 times as long as last rostral segment, 

or frontal hairs very short and strongly knobbed. 

(36) Frontal hairs partly slightly knobbed, the more ventral ones with acute 

apices, but dorsal hairs on abdomen with a knob that mostly is as wide 

as long. Last rostral segment with a needle-like tip about % of the 

length of the segment. On Artemisia tridentata. ........ 

. P. heterohirsutus (Gill. & Palmer) 
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36 (35) 

37 (38) 

38 (37) 

39 (42) 

40 (41) 

41 (40) 

42 (39) 

43 (46) 

44 (45) 

45 (44) 

46 (43) 

47 (48) 

48 (47) 

49 (50) 

50 (49) 

Frontal hairs sometimes with very thin knobs but in that case dorsal 

hairs on abdomen similar; usually knobbed like the dorsal hairs on 

abdomen but with a longer stalk. Last rostral segment with or without 

needle-like tip. 

Dorsal hairs on head and abdomen long and slender, with very small 

knobs. Siphunculi with 2—12 long hairs on basal half. Dorsal hairs on 

mid portion of tibiae as long as or longer than local diameter of tibiae. 

On Artemisia tridentata.P. longipes (Gill. & Palmer) 

Dorsal hairs markedly knobbed or funnel-shaped. Siphunculi very rarelv 

with 1—2 very short, knobbed hairs. 

Dorsal side of head with only 10—14 hairs of equal length with cylin¬ 

drical or tapering shafts. 

Last rostral segment with markedly concave sides on basal half, halfway 

its length about 1/5—2/5 of its basal width. On Artemisia vulgaris. 

Eastern North America ........ P. glandulosus (Kltb.) 

Last rostral segment with straight or on basal half very indistinctly 

concave sides, near apex convex, halfway its length at least i/2 of its 

basal width. On Achillea. . P. hottesi spec. nov. 

Dorsal side of head either with 16 or more hairs or those hairs with 

shaft shorter than knob. 

Femora largely black or blackish, only in teneral specimens pale. Siphun¬ 

culi blackish with often the very base pale. 

Cauda conspicuously constricted at basal one-third part. Green in life. 

On Artemisia tridentata P. quadritrichus (Knowlton & Smith) 

Cauda conical with straight sides, blunt, not at all constricted. Colour in 

life brown. On Artemisia tridentata . . P. pullus (Gill. & Palmer) 

Femora pale, at most at apex faintly dusky; siphunculi sometimes some¬ 

what brownish, but never blackish. 

Last rostral segment exceedingly long, about 0.20—0.22 mm long, with 

straight sides. Ant. segments I and II with some capitate hairs that are 

not smaller than some on vertex. On Amsinckia spp. (?). 

. P. amsinckii Richards 

Last rostral segment shorter, not longer than 0.17 mm and then with 

markedly concave sides on basal half. If hairs on ant. segments I and II 

are similar to those on vertex, then siphunculi more than 0.70 and usually 

about 1.00 mm long. 

Antennae pale, only at articulations markedly blackish, and even segment 

VI with pale base. Siphunculi very long, according to Palmer (1952) 

either 0.70—1.05 mm or 0.90—1.00 mm long, ant. segment I and II 

with short capitate hairs like some hairs on vertex. On Artemisia longi- 

jolia .. . P. longinectarius (Gill. & Palmer) 

Either antennae almost completely pale or dark without conspicuously 

dark articulations, or at least segment V and basal part of VI dark brown. 

Siphunculi often shorter than 0.70 mm, rarely much longer. Segments I 

and II with hairs very much thinner than any hair on vertex, at most 

spathulate. 
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51 (52) 

52 (51) 

53 (54) 

54 (53) 

55 (56) 

56 (55) 

Siphunculi more than twice as long as cauda, the latter less than twice 

as long as last rostral segment. On various Artemisia spp. (P. de campus 

Knowlton & Smith probably correct name) .......... 

P. pseudoglandulosus (Palmer) 

Siphunculi much less than twice as long as last rostral segment (Complex 

of P. wasatchii Knowlton). 

Last rostral segment with more or less cylindrical apex (6‘needle-tipped”), 

mostly slightly nicked just at the base of this tip. On Artemisia dougla- 

siana, A. ludoviciana, ? A. nutans . ... P. gnaphalodes (Palmer) 

Last rostral segment with straight or concave sides, gradually narrowing 

towards apex, and certainly not nicked at about two-thirds part of its 

length. 

Ant. segment III thick, half way its length 0.030—0.039 mm in diameter, 

with 1—8 rhinaria, mostly rather pigmented to blackish. Siphunculi 3— 

41/g times as long as last rostral segment. At least a number of the hairs 

on front and vertex with a part of the shaft distinctly cylindrical. On 

Ambrosia artemisiifolia ........ P. ambrosiae spec. nov. 

Ant. segment in the middle rarely up to 0.030 mm, mostly thinner, with 

1—2, rather rarely 3 rhinaria, pale except at the very apex. All hairs on 

front and vertex distinctly widening from the very base. On Chrysotham- 

nus nauseosus .. . P. wasatchii (Knowlton) 

2. Pleotrichophorus ambrosiae spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Colour in life not known. In mounted specimens body about 1.90—2.20 mm 

long, rather broadly oval. Tergum membranous, pale. Integumentum smooth. Dorsal 

hairs numerous, on middle of tergites I—III about 10—12 per 0.1 xO.l mm, 

to about 0.035 mm long, with the short stalk widening from base, all longer than 

the width of the large knob; tergite VIII with 10—14 hairs in a double or triple 

row, with the longest hairs 0.040—0.050 mm long with a part of the shaft distinctly 

cylindrical and with wedge-shaped apical part; hairs on front and to some extent 

vertex similar to those on tergite VIII. Frontal tubercles low and strongly diverging, 

median process just indicated. Antennae 11/6—li/2 times length of body, pale like 

head, to brownish, with vaguely brownish to dark brown tips to segments III—V 

and evenly blackish brown segment VI; flagellum imbricated from base to apex; 

segment III near base with 1—8 flat or slightly elevated rhinaria in a short row; 

processus terminalis 6—7 times as long as base of segment VI, with 5—8 hairs 

besides those at apex; those on segment I up to 0.016 mm long, thin, rod-shaped 

with just thicker apex; hairs on segment III to 0.013 mm, to i/3 of basal diameter 

of segment, at angles of 30—45°. Eyes with a trace of a triommatidion. Rostrum 

reaching just past middle coxae; last segment about 0.10—0.12 mm long, 2/3—7/8 

of second joint of hind tarsi, acute, with on basal half just concave sides, but from 

the long hairs on basal half to apex evenly tapering, with the long hairs near base 

twice as long as the distal hairs. Legs with pale, not distinctly imbricate, femora; 

the tibiae slightly darker, often pale brownish, with brown apices; tarsi blackish 
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Fig. 1. Pleotrichophorus ambrosiae spec. nov. Apt. viv. fern.: a. head; b. ultimate rostral 

segment; c. siphunculus; d. cauda. Al. viv. fern.: e. head; f. cauda, g. siphunculus. All X 167. 
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brown; first tarsal joints with 3,3,3 hairs, the conspicuously strong, acuminate, 

lateral ones l4/5—2 times as long as the thinner, thorny median one. Siphunculi 

almost cylindrical on distal two-thirds part, only slightly thicker towards base, in 

the middle only 5/6—8/9 of diameter of middle portion of hind tibiae, about 

2/tl—2/9 of length of body, pale with often the tip conspicuously brown, rather 

coarsely imbricated with sometimes blunt denticles on the imbrications, with small 

and thin flange. Cauda pale, elongate, not or hardly constricted, blunt, s/1]L—3/4 

of the siphunculi, with 5 normal, curved hairs. Ventral hairs on anterior abd. 

segments blunt or acuminate. 

Measurements in mm. 

No. Length 

body 

Ant. Ant. 

Ill 
segments 

IV V VI 

Rhin, 

on III 

Siph. Cau. 

1 1.93 2.80 0.60 0.47 0.42 0.14 + 0.97 4 & 6 0.45 0.30 

2 2.14 2.81 0.57 0.55 0.46 0.14 -j- 0.89 5 & 5 0.45 0.31 

3 2.14 2.55 0.56 0.43 0.39 0.15 + 0.82 3 & 5 0.40 0.31 
4 1.91 2.64 0.51 0.47 0.41 0.14 + 0.91 1 & 1 0.47 0.30 

5 2.15 2.86 0.61 0.51 0.42 0.15 -j- 1.00 3 & 4 0.47 0.29 
6 1.92 2.58 0.53 0.46 0.38 0.14 + 0.89 1 & 2 0.30 0.22 

7 1.96 2.80 0.58 0.49 0.42 0.15 + 0.97 5 & 8 0.43 0.29 
8 2.08 3.02 0.60 0.57 0.48 0.15 lg 1.03 3 & 3 0.40 0.29 

9 2.13 2.95 0.58 0.51 0.44 0.16 + 1.04 4 & 4 0.41 0.30 

10 2.12 2.99 0.59 0.55 0.47 0.17 -j- 1.00 5 & 5 0.42 0.30 

(1—4, from Ambrosia artemisiifolia, Waddle (Pennsylvania), U.S.A., 17.VIII.1962, leg. 

J. O. Pepper; 5—6, as 1—4, but Philipsburg, 11.VIII.1952; 7—8, as 1—4, but State College, 

4.VIII.1966; 9—10, from A. artemisiifolia var. paniculata, Caleta el Rosario, Cuba, 23.V.1965, 
leg. J. Holman). 

Alate viviparous female. 

Colour in life not known. In mounted specimens head pale with brown around 

the ocelli, mesonotum brown, abdomen pale with vaguely brown marginal sclerites 

and pleural intersegmental sclerites. Dorsal hairs generally less strongly capitate, 

and much less numerous, in irregular double transverse rows on abdomen, tergite 

VII with only 6—8 knobbed hairs. Antennae about li/2 times body, with basal 

segments and base of segment III as pale as head, rest of flagellum dark to blackish 

brown; segment III with 10—18 rhinaria in irregular file; segment IV sometimes 

with 1—2 rhinaria. Legs brownish with tibiae conspicuously darker than femora. 

Wings evenly scaly, with thick, dark brown, normal venation. Siphunculi pale 

brownish, darker near apex. Cauda slightly dusky. Other characters as in apterous 

viviparous female. 

Measurements in mm. 

No. Length Ant. Ant. segments Rhin, on segments Siph. Cau. 

body Ill IV V VI III IV 

1 2.18 3.03 0.62 0.61 0.50 0.15 + 0.97 14 & 16 0 & 0 0.38 0.29 
2 1.76 2.47 0.47 0.44 0.40 0.12 + 0.89 11 & 14 0 & 0 0.29 0.25 

3 2.28 3.25 0.67 0.59 0.52 0.16 -j- 1.11 11 & 13 0 & 0 0.38 0.27 

4 2.17 3.11 0.62 0.59 0.50 0.16 -f 1.05 13 & 18 0 & 1 0.38 0.28 

(1- -2, with apterae nos. 1—i I; 3, with apterae nos. 5—6; 4, with apterae nos. 7—8). 
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Discussion. Pepper (1965) records this aphid as Pleotrichophorus wasatchii 

(Knowlton) from some localities in Pennsylvania, and he most kindly sent me 

several very good slides. Later J. Holman gave me a slide identified by him as 

P. wasatchii, collected on Cuba from Ambrosia paniculata which according to 

Gray-Fernald, Manual of Botany, ed. VIII, is a variety of A. artemisiifolia. 

Whether it is this aphid that Palmer (1952) recorded as Capitophorus wasatchii 

from Ambrosia artemisiifolia will have to be checked. 

The aphids as apterae often have a rather unusually high number of rhinaria on 

ant. segment III. The lateral hairs on the first tarsal joints are conspicuously stout, 

slightly curved and acuminate. P. wasatchii, P. gnaphalodes, and the insect described 

by Palmer (1952) from Artemisia aromatica as Capitophorus wasatchii have 

similar hairs on the first tarsal joints. They greatly resemble one another. The 

Colorado specimens from Artemisia aromatica agree with a California sample from 

Artemisia dracunculus in having a much blunter, and slightly shorter last rostral 

segment than the others; the species is probably undescribed, and is not mentioned 

in the key. Type material of wasatchii borrowed from Dr. G. F. Knowlton and 

from the U.S. Nat. Museum differs from P. ambrosiae by the characters mentioned 

in the key, but by very little else. In P. gnaphalodes the apical part of the last 

rostral segment is in most slides needle-shaped, in other specimens separated by a 

very inconspicuous lateral nick from the basal portion. Of course all have different 

host plants. 

Types. Holotype: apterous viviparous female (no. 8 of measurements), from 

Ambrosia artemisiifolia, State College (Pennsylvania), U.S.A., 4.VIII.1966, leg. 

J. O. Pepper. In the author’s collection. Paratypes: apterae and alate viviparae with 

collecting data as for holotype; from A. artemisiifolia, Waddle (Pennsylvania), 

U.S.A., 17.VIII.1962, leg. J. O. Pepper; from A. artemisiifolia, Philipsburg (Penn¬ 

sylvania), 11.VIII.1952, leg. J. O. Pepper; and from Ambrosia artemisiifolia 

var. paniculata, Coleta el Rosario, Cuba, 23.V.1965, leg. J. Holman; in the col¬ 

lections of Dr. J. O. Pepper, State College (Pennsylvania), U.S.A., Dr. ]. Hol¬ 

man, Prague, Czechoslovakia, U.S. Nat. Museum, Washington (D.C.), U.S.A., 

and the author’s. 

3. Pleotrichophorus bitrichus (Knowlton & Smith, 1936). 

Paratypes of Capitophorus bitrichus after remounting could not be distinguished 

from those of Capitophorus beterohirsutus Gillette & Palmer, 1933, and I consider 

bitrichus a synonym of beterohirsutus, transferred by me to Pleotrichophorus Börner 

in 1953. 

4. Pleotrichophorus chlorophainus (Knowlton & Smith, 1936). 

Remounted paratypes of Capitophorus chlorophainus could not be distinguished 

from Capitophorus elongatus Knowlton, 1929. I consider C. chlorophainus Knowl- 

ton & Smith, 1936 a synonym of C. elongatus Knowlton, transferred to Pleotricho¬ 

phorus Börner by me in 1953. 
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5. Pleotrichophorus decampus (Knowlton & Smith, 1936). 

I saw a paratype of Capitophorus decampus from Colinston (Utah), 28.IV. 1927 

which possibly is a fundatrix, probably of the insect later described as Capitophorus 

pseudo glandulosus Palmer, 1952. It is, therefore, probable that Pleotrichophorus 

decampus (Knowlton & Smith) is an older name for pseudo glandulosus Palmer, 

transferred to Pleotrichophorus Börner by me in 1953. 

6. Pleotrichophorus hottesi spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Colour in life greyish green. In mounted specimens body 1.90—2.25 mm long, 

rather broadly oval. Tergum membranous, pale. Integumentum smooth. Dorsal 

hairs rather numerous, on middorsum about 8 per 0.1 x 0.1 m, about 0.025— 

0.044 mm long. The longer ones with a more or less cylindrical shaft and fan¬ 

shaped, striate top, the short ones almost from base widening, with apices 0.013— 

Fig. 2. Pleotrichophorus hottesi spec. nov. Apt. viv. fem.: a. head; b. siphunculus; c. cauda. 

Apt. male: d. ultimate rostral segment; e. cauda; f. siphunculus. All X 167. 
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0.021 mm wide; tergite VIII with 8—12 hairs in a double row of which the 

anterior one has 2—4 hairs. Head smooth on upper- and underside with similar 

capitate hairs of up to 0.050 mm long; frontal tubercles diverging, rather low, 

with 2—3 hairs each. Antennae evenly pale yellowish with segment VI and apical 

part of V dark brown, l2/7—12/5 times as long as body; flagellum slightly 

imbricated from base to apex; segment III with 2—3 small, mostly very closely 

packed, quite flat and inconspicuous rhinaria near base; processus terminalis about 

5—51/2 times base of segment VI, with 1—2 hairs besides those at apex; hairs 

on antennae rod-shaped with slightly incrassate apex, on segment I to 0.015 mm 

long, on segment III to 0.009 mm, about i/4 of basal diameter of segment. Eyes 

with just discernible triommatidia. Rostrum reaching to hind coxae; last segment 

0.11—0.13 mm long, subequal to second joint of hind tarsi, rather acute, when 

depressed with straight sides, otherwise near apex slightly convex, with the 2 long 

(0.060 mm) hairs near base very much longer than any of the more apical hairs; 

apical 0.040 mm hairless. Legs pigmented like antennae, with apices of tibiae 

faintly brownish, tarsi dark brown; femora faintly imbricated, apically more dis¬ 

tinctly so; first tarsal joints with 3,33 hairs, the middle one about half as long 

as the lateral ones. Siphunculi more or less markedly constricted at base, distal half 

more or less cylindrical, rather widening basad and slightly so apicad, about 4/6— 

!/5 of length of body, pale with very faintly brown apex, on basal part smooth 

on inner side, distinctly imbricated on outer side, more distad imbricated with 

denticles on the imbrications dorsally and on outer side, but much less distinctly 

ventrally, at thinnest part about 4/5 of diameter of middle portion of hind tibiae, 

with hardly developed, indistinct flange. Cauda pale, rather thick, very blunt, hardly 

or not constricted, about 3/g of siphunculi, with 5 normal, acute hairs. 

Measurements in mm. 

No. Length Ant. Ant. segments Rhin. Siph. Cau. 

body III IV V VI on III 

1 1.91 2.65 0.53 0.48 0.46 0.16 -f 0.85 2 & 3 0.38 0.22 

2 2.23 2.78 0.58 0.53 0.49 0.16 + 0.84 3 & 3 0.39 0.23 

3 2.00 2.57 0.55 0.55 0.50 0.15 + 0.79 2 & ? 0.39 0.23 

(1—2, from Achillea sp., Nat. Monument, Grand Junction (Colo.), U.S.A., 13.IX.1956, 

leg. F. C. Hottes & D.H.R.L.; 3, from Achillea sp., Mud Springs, Glade Pj.rk (Colo.), 

U.S.A., 7.VII.1958, leg. F. C. Hottes). 

Apterous male. 

Colour in life like apterous viviparous female. In mounted specimens body 

smaller and much narrower. Antennae and legs brownish; head, pleural inter- 

segmental sclerites on abdomen, and siphunculi faintly brownish. Hairs more 

slender and with narrower, more crenulated apices. Antennae more than l2/3 times 

as long as body; segment III and IV with small rhinaria in more or less double 

file along one side, segment V with rhinaria in almost single file. Siphunculi not 

constricted at base, in the middle thinnest and only about 5/(J—5/g of thickness 

or middle portion of hind tibiae, at base and apex about 14/5 times as thick. 

Cauda only about i/3 of length of siphunculi. Genitalia normal. Other characters 

mainly as in apterous viviparous female. 
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Measurements in mm. 

No. Length Ant. Ant. segments Rhin, on segments Siph. Cau. 

body III IV V VI III IV V 

1 1 .44 2.53 0.60 0.44 0.42 0.16 + 0.73 28&31 20 & 16 12 & 14 0.30 0.11 

(1, with apterae no. 1—2). 

Discussion. Two apterae viviparae, one apterous male, and a few larvae 

were threshed from an Achillea near Grand Junction, Colorado. Dr. F. C. Hottes 

writes me that only two species of Achillea occur in Colorado, and that the host 

plant must have been Achillea lanulosa. He later collected one more specimens of 

the same aphid at Mud Springs, evidently from the same Achillea. 

The new species rather resembles P. amhrosiae spec, nov., but that has more hairs 

on vertex, rather different hairs on the abdomen, more rhinaria in apterae, a thinner 

cauda, etc. 

The species is named for Dr. F. C. Hottes of Grand Junction, Colorado, great 

specialist on American Cinara spp. and on the early history of aphidology. 

Types. Holotype: apterous viviparous female (no. 1 of measurements), from 

Achillea near millefolium, National Monument, Grand Junction (Colorado), 

U.S.A., 13.IX.1965, leg. F. C. Hottes & D.H.R.L. Paratypes: apterous viviparous 

female and apterous male with collecting data as for holotype; and apterous vivi¬ 

parous female from Achillea spp., Mud Springs, Glade Park (Colorado), U.S.A., 

7.VII.1958, leg. F. C. Hottes. 

7. Pleotrichophorus infrequenus (Knowlton & Smith, 1936). 

Palmer (1952) writes the species name infrequens, but infrequenus is not a 

lapsus calami as it is used consistently, 3 times, in Knowlton & Smith (1936b). 

8. Pleotrichophorus lagacei spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Colour in life not known. In mounted specimens body elongate, about 1.80— 

2.50 mm long. Tergum membranous, colourless. Integumentum smooth or faintly 

reticulated. Dorsal hairs numerous, in double transverse rows on tergites I—V, 

mostly slightly wider than long, virtually without shaft, with striate, slightly 

serrated, flattish, very widely fan-shaped knobs, about 0.017—0.019 mm long; 

tergite VIII with about 12 such hairs; head dorsally and ventrally with same type 

of hairs. Marginal tubercles apparently absent. Head with very low, strongly 

diverging frontal tubercles bearing 4—6 hairs, and hardly indicated median frontal 

process. Antennae 11 /10—D/s times as long as body, with pale basal segments, 

and about basal %/3—^/5 part of segment III pale brownish yellow, the rest dark 

brown to black; flagellum from base to apex markedly imbricated with broad, 

straight scales; antennal hairs also on segment I rod-shaped with slightly incrassate 

blunt apex, at most 0.008 mm long, on segment III to i/4 of basal diameter of 

segment segment Illwith 1—2 small, not protruding or bulging rhinaria near 

base; processus terminalis 6—71/2 times base of last segment, with 5—7 hairs 

besides those at apex. Eyes without visible triommatidia. Rostrum short, reaching 
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Fig. 3. Pleotrichophorus lagacei spec. nov. Apt. viv. fern.: a. head (twisted); b. ultimate 

rostral segment; c. siphunculus; d. cauda. Al. viv. fern.: e. cauda; f. siphunculus. All X 167. 

to middle coxae; last segment about 0.10—0.105 mm long, only 5/7 of second 

joint of hind tarsi, rather acute but not styletto-shaped, with the 4 hairs on basal 

half not longer than longest of the 3 subapical pairs. Legs pale with pale to blackish 

brown tibial apices and brownish black tarsi; femora and less distinctly tibiae over 

whole length striate-imbricate; first tarsal joints with 3,3,3 hairs. Siphunculi about 

!/5—!/4 of length of body, pale with brownish apices, striate-imbricated or even 

denticulate from near base to apex, on basal 1/2—2/3 part about 1—11/7 times 

as thick as middle portion of hind tibiae, on distal part conspicuously swollen and 

l1/g—li/2 times as thick as on thinnest part more basad, with small, rather thin 

flange. Cauda elongate, pale, slightly constricted at basal 2/5 part, about 3/5—2/3 

of the siphunculi, with 5 hairs of which the dorso-apical one may be acute, 

spathulate or knobbed. 
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Measurements in mm. 

No. Length 

body 

Ant. Ant. segments 

III IV V VI 

Rhin. Siph. Cau. 

1 2.44 2.72 0.53 0.52 0.39 0.13 + 0.96 1 & 2 0.52 0.32 

2 1.96 2.74 0.52 0.48 0.41 0.14 + 0.99 1 & 1 0.50 0.30 

3 1.84 2.20 0.45 0.36 0.34 0.13 + 0.75 1 & 1 0.41 0.27 

4 2.50 2.94 0.61 0.47 0.42 0.16 + 1.06 1 & 2 0.56 0.36 

5 2.48 2.81 0.58 0.48 0.44 0.16 + ,0.94 1 & 1 0.55 0.33 

6 1.89 2.41 0.40 0.38 0.38 0.14 + 0.89 1 & 1 0.47 0.29 

(1—-6, from Haplopappus bloomeri, Mt. Shasta (Calif.), U.S.A., 24.YIII.1966, leg. C. Lagace 

no. L 66.VIII.24b). 

Alate viviparous female. 

Colour in life not known. In mounted specimens head and thorax brownish, 

abdomen with small vaguely brown marginal sclerites and pleural intersegmental 

sclerites. Dorsal hairs mostly distinctly longer than wide, often wedge-shaped, e.g., 

on underside of head. Antennae with only the very base of segment III pale, rest 

brown to black; segment III with 11—13 rhinaria more or less in a row, and 

apparently also segment IV sometimes with a small rhinarium. Legs about as dark 

as mesonotum, with bases of femora pale, and apices of tibiae blackish brown. 

Wings with thick, dark veins, dark grey stigma. Stems of siphunculi thinner than 

in apterae, and swollen area to l4/5 times as thick as thinnest part more basad; 

imbrications very indistinct and surface under low power seemingly smooth. Cauda 

much thinner than in apterae. Other characters as in apterous viviparous female. 

Measurements in mm. 

No. Length Ant. Ant. segments Rhin, on segments Siph. Cau. 

body III IV V VI III IV 

1. 2.01 2.65 0.51 0.43 0.38 0.14 + 1.01 11 & 13 0& 1 0.44 0.26 

(1, with apterae no. 1—6). 

Discussion. This is the first Pleotrichophorus with really clavate siphunculi 

that I have seen. In several American species they are thinnest in the middle and 

wider towards apex, but siphunculi as in Rhopalosiphum nymphaeae (L.) are not 

found in other species of the genus, although several Capitophorus spp. show them. 

P. lagacei could easily be mistaken for a Capitophorus, but the chaetotaxy, the 

sensoriation of the antennae in apterae, and alatae, the non-rostrate last rostral 

segment and its chaetotaxy, and even the wing venation are typically as in other 

Pleotrichophorus with not distinctly swollen siphunculi. 

Within the genus P. lagacei can easily be distinguished with the key to North 

American species of Pleotrichophorus on p. ... 

This aphid is named for Mr. C. Lagace of the University of California, Berkeley, 

who discovered this and many other very interesting aphids. 

Types. Holotype: apterous viviparous female (no. 1 of measurements), from 

Haplopappus bloomeri, Ski Lodge on Mt. Shasta (2600 m. a.s.l.) (Siskiyou County, 

California), U.S.A., 24.VIII.1966, leg. C. Lagace no. L 66-VIII-24b. In the 

author’s collection. Paratypes: apterous and alate viviparous females, collecting data 



178 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.IX. 1969 

as for holotype, in the collection of the Entomology Dept., Univ. of California, 

Berkeley, and in the author’s collection. 

9. Pleotrichophorus longirostris spec. nov. 

Apterous viviparous female. 

Colour in life not known. In mounted specimens body about 1.65—1.90 mm 

long, oval, rather slender. Ter gum membranous, pale. Integumentum smooth. 

Dorsal hairs very numerous, about 20 per 0.1 x 0.1 mm, about 0.016—0.035 mm 

long without the slender sockets, shortly petiolate with fan-shaped, striate, flat, 

serrated apices of about 0.012—0.020 mm wide; tergite VIII with about 24 hairs 

in a double row; head frontally and ventrally with longer, more petiolate and 

segments; c. cauda d. siphunculus. All X 167. 

apically narrower hairs. Antennae 12/?—12/5 times as long as body, with brownish 

basal segments, flagellum brownish yellow, apicad darker to black, imbricated from 

base to apex; segment III with 1—2, rarely 3, slightly elevated, not bulging 

rhinaria near base; processus terminalis 4—5 times base of last segment, with 5—8 

hairs besides those at apex; hairs on antennae with slightly enlarged apices, blunt, 

on segment III about i/4 of basal diameter of segment. Eyes without visible 

triommatidia. Rostrum reaching to hind coxae; last segment long, 0.17—0.19 mm, 

just over li/2 times as long as second joint of hind tarsi, styletto-shaped, very 

slender, with longest hairs (0.084 mm) near base, and with apical 0.070 mm hair¬ 

less. Legs pale brownish with dark brown tibial apices and blackish brown tarsi; 

femora and especially tibiae rather indistinctly striate-imbricate; first tarsal joints 

with 3,33 hairs, the middle ones about half as long as the rather thorny lateral 
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ones. Siphunculi with distal 1/3—i/2 cylindrical, gradually widening towards 

base, about i/10 of length of body, brownish with paler base, imbricated with 

denticles on the imbrications, in the middle just thicker than middle portion of 

hind tibiae, with small but distinct flange. Cauda elongate, slightly constricted 

at basal i/3, pale, 12/5—12/3 times as long as siphunculi, with 3 pairs of lateral 

hairs, and 2—4 dorsal hairs, all acute and curved. 

Measurements in mm. 

No. Length Ant. Ant. segments Rhin. Siph. Cau. 

body III IV V VI on III 

1 1.85 2.24 0.49 0.39 0.36 0.16 + 0.68 2 & 2 0.19 0.31 
2 1.71 2.20 0.46 0.37 0.35 0.16 + 0.70 2 & ? 0.18 0.30 

3 1.69 2.21 0.45 0.38 0.35 0.15 + 0.73 1 & 1 0.16 0.26 

4 1.65 2.30 0.43 0.39 0.37 0.16 + 0.79 2 & 2 p 0.27 

5 1.69 2.24 0.47 0.40 0.36 0.14 + 0.73 2 & 2 0.17 0.27 

6 1.72 2.23 0.48 0.37 0.35 0.17 + 0.71 2 & 2 0.17 0.28 

(1—6, from Eriophyllum staechadijolium, 4.8 km E. of Lucia (Cal.), U.S.A., 6.IV.1966, 
leg. R. van den Bosch no. 66-IV-6a). 

Discussion. By the combination of its long last rostral segment and its 

short siphunculi this species can be very easily distinguished from the other mem¬ 

bers of the genus. A similar, even longer, last rostral segment is found in P. am- 

sinckii Richards, described from presumably Amsinckia, Oliver, British Columbia, 

Canada. A specimen of the latter species most kindly donated by Dr. Richards 

differs by long capitate hairs on the head and even on ant. segments I and II, by 

long and thin siphunculi about 3 times as long as the short cauda, and a processus 

terminalis about 7 times as long as the basal part of segment VI. 

Types. Holotype: apterous viviparous female (no. 1 of measurements), from 

Eriophyllum staechadijolium, 3 mi. E. of Lucia (Monterey County, California), 

U.S.A., 6.IV.1966, leg. R. van den Bosch no. 66-IV-6a. In the author’s collection. 

Paratypes: apterous viviparous females with collecting data as for holotype, in the 

collection of the Dept, of Biol. Control, Univ. of California, Berkeley, and in the 

author’s collection. 

10. Pleotrichophorus magnautensus (Knowlton & Smith, 1936). 

Though Palmer (1952) writes the species name magnautensis, the original 

spelling is magnautensus. In Knowlton & Smith (1936) Capitophorus utensis 

(Knowlton & Pack, 1929) (original spelling C. utense) is quoted as C. utensus, 

and the species name magnautensus evidently means magna-utensus. 

11. Pleotrichophorus palmerae (Knowlton, 1935). 

Paratypes of Capitophorus palmerae Knowlton after remounting could not be 

distinguished from Capitophorus elongatus Knowlton, and in my opinion Capito¬ 

phorus palmerae Knowlton, 1935 is a synonym of Capitophorus elongatus Know!- 

ton, 1929, transferred to Pleotrichophorus Borner by me in 1953. 
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12. Pleotrichophorus rusticatus (Knowlton & Smith, 1937). 

I saw paratypes from Yellowstone (Wyoming) (type locality) and Livingston 

(Montana) and I cannot distinguish those from Capitophorus pullus Gillette & 

Palmer, 1933. Therefore Capitophorus rusticatus Knowlton & Smith, 1937 is 

considered a synonym of Capitophorus pullus Gillette & Palmer, 1933, transferred 

to Pleotrichophorus Börner by me in 1953. I have not seen specimens with 0—2 

hairs on the siphunculi as mentioned by Palmer (1952) from Rexburg (Idaho). 

13. Pleotrichophorus wasatchii (Knowlton, 1927). 

Although this aphid was originally described from Chrysothamnus, Palmer 

(1952) lists a number of additional hosts, among which Ambrosia artemisiifolia 

and Artemisia aromatica. I saw some of Palmer’s material from Artemisia aroma- 

tica. They clearly differ in the structure of the last rostral segment from the types 

of wasatchii. Specimens from Ambrosia were not seen from Colorado, but I saw 

some very poor ones from Texas and they seem to be the aphid described in the 

present paper as Pleotrichophorus anibrosiae spec. nov. It would seem that Palmer 

was dealing with a mixture of species. 

Acknowledgements. Thanks are due to Drs. G. F. Knowlton, Logan 

(Utah), U.S.A.; J. O. Pepper, State College (Pennsylvania), U.S.A.; Louise 

Russell, Washington, U.S.A. and H. L. G. Stroyan, Harpenden (Herts.), 
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Een tweetal Pyraliden talrijk in een stadstuin. Op 26.VIL 1968 haalde een vriend mij 

naar een stadstuin in het centrum van Deventer. De tuin was in onbruik geraakt en onder 

een oude appelboom tierden de brandnetels welig. Bij het betreden van de tuin en het be¬ 

roeren van de brandnetels stoven tientallen exemplaren van Eurrhypara hortulata L. en 

Silepta ruralis Scop. in het rond. Bij nader toezien voerde ruralis de boventoon. Afgezien 

van enige vliegen en muggen was er overigens geen insektenleven. Wat verder de buurt 

in was geen spoor van de beide Pyraliden te bekennen. 

G. J. Flint, Swaefkenstraat 39, Deventer. 

Correctie, p. 160, regel 20 van boven, rufipes moet zijn: rufidens. 
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Archiearis notha Hübner in Nederland (Lep. Geometridae) 

door 

F. J. VAN OOSTERHOUT 

Onwetend heb ik zes jaar lang een exemplaar van Archiearis notha in mijn 

verzameling gehad. Het werd 7 april 1963 in de omgeving van Gulpen gevangen, 

maar verdween onopvallend tussen de serie van A. parthenias L. In het najaar 

van 1968 bij een herindeling van enkele laden viel mij het exemplaar pas op. In 

het voorjaar van 1969 lette ik natuurlijk extra op de soort. Op dezelfde plaats ving 

ik nu op 5 en 6 april respectievelijk één en vier exemplaren. 

Door de vangst in 1963 en zes jaar later in 1969 mogen we wel aannemen, dat 

Archiearis notha, die daarvoor nog nooit in Nederland was waargenomen, hier te 

lande wel degelijk inheems is. 

De soort is kleiner dan parthenias. De mannetjes zijn onmiddellijk te herken¬ 

nen aan hun gekamde sprieten (bij parthenias draadvormig), terwijl de wijfjes 

op de voorvleugels voor het midden een brede schuin lopende donkere band 

hebben. 

De rups leeft niet op berk, maar op populieren en wilgen. 

Summary 

The writer mentions the discovery of Archiearis notha Hübner in the south 

of Netherlands Limburg. The species is new to the fauna of the Netherlands. 

Gulpen, Prins Bernhardstraat 15. 

^tSTHsdiv^ 

MAR 6 1970 
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Coleophora prunifoliae Doets und Coleophora varii spec. nov. 

(Lepidoptera, Coleophoridae) 

von 

H. PATZAK 

In seiner Arbeit über die paläarktischen Coleophoriden äußerte Toll Zweifel 

an der Richtigkeit der Darstellung der weiblichen Genitalien von Col. prunifoliae 

durch Doets (Toll 1962, p. 617). Col. prunifoliae $ sensu Toll unterscheidet 

sich genitaliter wesentlich von der Abbildung in Doets’ Arbeit (1944, Fig. 4 und 

4A). Toll vermutete daß es sich hier bei der Abbildung der weiblichen Geni¬ 

talien von Col. prunifoliae in der Originalbeschreibung um ein zufällig mißlunge¬ 

nes Präparat von Col. serratella (L.) handelt. Diese letzte Annahme kann ich nicht 

bestätigen. Bei meinen Untersuchungen an Col. prunifoliae Doets fand ich neben 

zahlreichen weiblichen Exemplaren, deren Genitalien Tolls Darstellung entspre¬ 

chen auch solche, wie sie in der Originalbeschreibung gegeben sind. Eine Ver¬ 

wechslung dieser Exemplare mit Col. serratella (L.) ist ausgeschlossen. Aus der 

unterschiedlichen Darstellung durch zwei verschiedene Autoren ergeben sich fol¬ 

gende Fragen: 

1. Welches ist die echte prunifoliae Doets? 

2. Flandelt es sich bei der anderen Darstellung um eine andere mit prunifoliae 

Doets vermischte Art? 

Herr Dr. Diakonoff, Leiden, hatte die Freundlichkeit, mir alles Material von 

Col. prunifoliae aus der Sammlung Doets (darunter 1 9 und 2 $ Typen) zur 

Untersuchung zu überlassen. 3 Paratypen dieser Art erhielt ich von Herrn Dr. 

VaRi, Pretoria. Auf Grund meiner Untersuchungen der Genitalien von 25 $ und 

35 9 Exemplaren von Col. prunifoliae Doets können obengenannte Fragen fol¬ 

gendermaßen beantwortet werden: 

1. Col. prunifoliae Doets ist die Art, deren Genitalien Toll abgebildet hat. 

Die Genitalien von 2 Typenexemplaren aus Doets’ Sammlung (Lectotypus 9 , 

Präp. VaRi 568 i= Fig. 9, Paralectotypus $ , Präp. Doets 406 — Fig. 5) stimmen 

mit Tolls Darstellung vollkommen überein. Das dritte Typenexemplar hat sich 

als Col. fuscedinella Z. erwiesen. Alle anderen Exemplare aus Doets’ Sammlung 

gehören nicht zu dieser Art. Die Genitalzeichnungen in Doets’ Arbeit stellen 

nicht Col. prunifoliae Doets dar. Sie wurden von VaRi nach 2 Paratypen ( $ Präp. 

VaRi 554 = Fig. 1, 9 Präp. VaRi 548 z= Fig. 2) angefertigt. Präp. V. 548 zeigt 

die von Toll erwähnten starken Abweichungen von der echten prunifoliae Doets. 

2. Es gibt neben Col. prunifoliae Doets noch eine weitere, mit dieser vermischte 

Art, deren Genitalien in Doets’ Arbeit irrtümlich als die von prunifoliae abge¬ 

bildet wurden. Diese Feststellung wurde gesichert, als es gelang, auch im männ¬ 

lichen Geschlecht weniger auffallende, aber konstante Unterschiede zu finden. 

Ich widme diese Art, Coleophora varii spec, nov., Herrn Dr. L. VaRi, mit dessen 

Hilfe es gelang, den Irrtum von Doets aufzuklären. 

Beschreibung von Coleophora varii spec. nov. 

Habitus : Kopf und Thorax grau, hinterer Augenrand heller. Basalglied der 

Antennen grau, Flagellum weiß, bis zur Spitze deutlich schwärzlich geringelt. 
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Fig. 1—4. Coleophora varii spec. nov. 1. Männh Genital apparat, Paratypus, Nunspeet, 

3.VII.1942, e.L, Prunus, Präp. VaRi 554 (cfr. Fig. 3 bei Doets, 1944); 2. Weibl. Genital¬ 

apparat, Paratypus, Nunspeet, 10.VII.1942, e.L, Prunus, Präp. VaRi 548 (cfr. Fig. 4 und 4 A 

bei Doets); 3. Männl. Genitalapparat, Paratypus, Kyffhäuser, 9.VI.1967, e.L, Prunus avium, 

Präp. Patzak 467; 4. Weibl. Genital apparat, Holotypus, Kyffhäuser, 26.VI.1968, e.L, 

Prunus avium, Präp. Patzak 663. 

Labialpalpen grau, Mittelglied innen gelblich, so lang oder etwas länger als der 

Augendurchmessef, Endglied von % Länge des Mittelgliedes. Tarsen von außen 

grau, von innen gelblich. Vorder- und Hinterflügel grau, grob mit schwärzlichen 

Schuppen bestreut. Fransen einfarbig grau. Spannweite 8,5—12 mm. 

Die Exemplare variieren im Farbton der Vorderflügel zwischen grau und 

schwarz, je nach der Dichte der dunklen Beschuppung. Die gleiche Erscheinung 

ist auch bei Col. prunifoliae Doets zu beobachten. Sichere habituelle Unterschei¬ 

dungsmerkmale zwischen den beiden Arten sind wie bei vielen Coleophoren kaum 

zu finden. Im allgemeinen ist die neue Art etwas kleiner, Spannweite in der Mehr¬ 

zahl zwischen 9 und 11 mm, während prunifoliae Doets meistens 11—12 mm 
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Fig. 5. Sacculus und Aedoeagus von Col. prunifoliae Doets, Paralectotypus, Rhenen, 30.VI. 

1943, e.l., Prunus spinosa, Präp. Doets 406. Fig. 6. Sacculus und Aedoeagus von Col. varii 

spec, nov., Paratypus, Hilversum, 3.VII.1951, e.l., Prunus domestica, Präp. Patzak 469- 

Fig. 7. Sacculus und Aedoeagus von Col. fuscedinella Z., Hiddensee, 28.VI.1966, e.l., Präp. 

Patzak 266. Fig. 8. Sacculus und Aedoeagus von Col. serratella (L.), Wittenberg, 20.V1. 

1965, e.l., Crataegus, Präp. Patzak 213. 

groß ist. Außerdem zeigen die mir bekannten Exemplare von prunifoliae an den 

Tarsen von außen stets hellere Gliederenden, so daß die Tarsen geringelt erschei¬ 

nen. Bei varii spec. nov. ist höchstens nur eine ganz undeutliche Aufhellung der 

Gliederenden zu erkennen. 

Genitalien : Männchen (Fig. 3) — Valven relativ kurz und breit. Sacculi 

dreieckig mit etwas vorgezogener ventrocaudaler Ecke, Ventralrand gerade oder 

nur schwach gewölbt. Aedoeagus 370—410 /cm lang, mit kräftigem Cornutus. 

Bei Col. prunifoliae Doets bewegt sich die Länge des Aedoeagus zwischen 510 

Fig. 9. Weibl. Genitalapparat von Col. prunifoliae Doets, Lectotypus, Rhenen, 6.VII.1943, 

e.l., Prunus spinosa, Präp. VaRi 568. Fig. 10. Weibl. Genitalapparat von Col. varii spec, nov., 

Paratypus, Hilversum, 8.VII.1951, e.l., Prunus domestica, Präp. Patzak 501. Fig. 11. Weibl. 

Genitalapparat von Col. fuscedinella Z., Wittenberg, 11.VI.1965, e.l., Quercus, Präp. Patzak 

210. Fig. 12. Weibl. Genitalapparat von Col. serratella (L.), Frose, 24.VI.1965, e.l., Sorbus, 

Präp. Patzak 206. Fig. 13. Sack von Col. varii spec, nov., Kyffhäuser, 22.V. 1968, leg. an 

Prunus avium. 
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und 560 fim. Maße zwischen 410 und 510 /xm habe ich in dem reichhaltigen 

Untersuchungsmaterial nicht angetroffen, womit ein konstantes Unterscheidungs¬ 

merkmal zwischen den beiden Arten gegeben ist. Bei Col. prunifoliae Doets ist 

der Sacculus im Verhältnis zur Breite länger, der Ventralrand ist in der Mitte 

deutlich gewölbt. Beide Arten besitzen einen Cornutus, der aber bei der Präpara¬ 

tion leicht verloren geht, weshalb den Präparaten von Doets (Fig. 5) und VaRi 

(Fig. 1) der Cornutus fehlt. Der männliche Genitalapparat von Col. varii spec, 

nov. ist wie bei den verwandten Arten prunifoliae Doets, serratella (L.) und 

fuscedinella Z. von einer durchscheinenden Haut umgeben, weshalb man ihn nicht 

dorsoventral ausbreiten kann, ohne ihn in den meisten Fällen zu beschädigen. 

Weibchen (Fig. 4) — Subgenitalplatte breiter als hoch, mit gewelltem 

Caudalrand. Introitus Vaginae becherförmig, stark chitinisiert. Erster Abschnitt 

des Ductus Bursae nur wenig länger als die hinteren Gonapophysen, glashell. Bei 

stärkerer Vergrößerung sind in ihm bei manchen Exemplaren schwach chitinisierte 

längliche Gebilde zu erkennen. Der folgende Abschnitt ist mit ganz feinen Dornen 

besetzt, die ebenfalls nur bei stärkerer Vergrößerung deutlich sichtbar sind. Danach 

ist der Ductus Bursae ein kurzes Stück quergerunzelt. Der letzte Abschnitt ist 

wieder glashell. Bursa stets ohne Signum. Fig. 4 A in Doets’ Arbeit zeigt die 

Andeutung eines Signums. Die Untersuchung des betreffenden Präparats hat 

jedoch erwiesen, daß es sich hier nur um eine weniger durchscheinende Stelle in 

der Bursa handelt. 

Bei Col. prunifoliae Doets ist der erste, durchsichtige Abschnitt des Ductus 

Bursae viel länger. Der zweite Abschnitt enthält zahlreiche grobe, dicht gestellte 

schwärzliche Dornen und ist ebenfalls viel länger als bei varii spec. nov. Die Bursa 

enthält immer ein Signum. 

Die neue Art soll im System ihren Platz zwischen Col. fuscedinella Z. und 

prunifoliae Doets erhalten. In den Fig. 5—12 werden die Genitalien der 4 ver¬ 

wandten Arten gegenübergestellt. Auf eine Beschreibung des tergalen Verstär¬ 

kungssystems wird verzichtet. Dieses ist bei nahe verwandten Arten sehr ähnlich 

und durch die Präparation leicht zu verändern. Es bildet daher im vorliegenden 

Falle kein sicheres Kriterium zur Artunterscheidung (cfr. Rasmussen, 1964). 

Biologie : Die Larve lebt bis Ende Mai in einem Röhrensack an Prunus- 

Arten, bisher bekannt von Prunus avium, cerasus, dome Stic a und spinosa. Sie 

miniert in den Blättern der Futterpflanze. Der Röhrensack (Fig. 13) ist 5—7 mm 

lang, dunkelbraun, am Rücken oft mit deutlichen Blattzähnen. Mund 3 (35—45°), 

Mundrand etwas aufgeworfen. Gegenüber Col. prunifoliae Doets konnten keine 

Unterschiede im Sackbau gefunden werden. Am Kyffhäuser (Germ, centr.), wo 

ich die beiden Arten gemeinsam antraf, beobachtete ich zahlreiche Säcke, die an 

den jungen, grünen Früchten von Prunus avium angesponnen waren, von wo aus 

die Larven kleine Löcher ins Fruchtfleisch fraßen. Der Befall junger Früchte durch 

minierende Coleophora-L&tven. ist bisher wenig bekannt. Nach Suire (1966) 

wurde Col. hemerohiella Scop. an den Früchten von Pyrus gefunden. An Prunus 

wurde die gleiche Erscheinung bei Col. serrât ella (L.) in England beobachtet 

(Blunck, 1953). Diese letzte Beobachtung kann sich aber auch auf Col. pruni¬ 

foliae Doets oder varii spec. nov. beziehen, die zu der damaligen Zeit noch nicht 

bekannt waren. 
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Verbreitung : Nach dem bisher bekannten Material tritt die neue Art in 

den Niederlanden, Deutschland und Böhmen auf. In der DDR kommt sie offen¬ 

bar viel lokaler vor als Col. prunifoUae Doets. In den Niederlanden scheint das 

Verhältnis umgekehrt zu sein, soweit man aus dem Material der coli. Doets 

Schlüsse ziehen kann. Fundorte von Col. prunifoUae Doets: Rhenen, von Col. 

varii spec. nov. : Rhenen, Nunspeet, Hilversum, Kortenhoef. 

Holoty pus: 9, Germania centr., Kyffhäuser, 26.VI.1968 e. I. Prunus 

avium, leg. Patzak. Gen. Präp. Patzak 663, in coli. auct. 

Paratypen: 2 $ , 1 $ , Nunspeet, 1942, leg. VaRi, in coli. VaRi, Transvaal 

Museum, Pretoria; 1 $ , Rhenen, 1943, leg. Doets, 2 $ , 1 9 Kortenhoef, 1943 

und 1951, leg. Doets, 3 5,4$ Hilversum, 1951, leg. Doets, alle in coli. 

Doets, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden; 1 $, 2 9 Bad Blanken¬ 

burg, Thüringen, 1964—67, leg. Steuer, in coli. Steuer und Patzak; 1 $ , 

Rottleben, 1915, leg. Petry, in coli. Deutsches Entomologisches Institut Ebers¬ 

walde; 1 $ , Rottleben, 1912, leg. Petry, 1 $ , Gotha, leg. Lenthe, in coli. 

Naturkundemuseum Gotha; 2 9, Dresden, 1916—17, leg. Möbius, in coli. 

Museum für Tierkunde, Dresden, 1 9 , Praha-Smichov, 1943, leg. Zouhar, 

in coli, auct.; 2 9 , Frankenhausen, 1968, leg. et coli. auct. 

Mein Dank gilt allen, die meine Arbeit durch Hinweise und Untersuchungs¬ 

material unterstützt haben, insbesondere den Herren Dr. Diakonoff, Leiden, Dr. 

Friese, Eberswalde, Dr. Steuer, Bad Blankenburg, Dr. VaRi, Pretoria und Dipl. 

Ing. Zouhar, Praha. 
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432, Aschersleben (D.D.R.), Johannispromenade 37. 

Antichloris eriphia Fabricius (Lep., Ctenuchidae). Niettegenstaande de efficiëntere ver¬ 

pakking van de bananen in Colombia blijkt het nog steeds mogelijk te zijn, dat de vlinder 

in een of andere toestand met de vruchten in ons land geïmporteerd wordt. In april 1969 

werd een exemplaar in een groentezaak te Soest tussen de bananen aangetroffen en aan de 

heer R. Tolman ter hand gesteld. Het was blijkbaar weer als pop meegekomen en had zich 

in de verpakking niet goed kunnen ontwikkelen, zodat de vleugels misvormd waren. Het 

wordt intussen steeds raadsel achtiger, waarom juist deze soort bij herhaling meekomt. Het 

zal ongetwijfeld wel iets met de biologie van de rups te maken hebben, maar hierover is nog 

altijd niets gepubliceerd. — Lpk. 
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Siphonaptera van Noord-Beveland 

door 

ELISABETH van den BROEK 

(Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten, 

Rij ksuniversiteit, Utrecht) 

Van 5 tot en met 9 augustus 1968 bracht ik een bezoek aan Zeeland met het doel, 

vlooien te verzamelen van de op Noord-Beveland nog steeds voorkomende Noordse 

Woelmuis, Microtus oeconomus (Pallas). Enige maanden eerder was gebleken, dat 

de op Texel voorkomende populatie van de Noordse Woelmuis gastheer is van 

een verder slechts in Midden- en Oost-Europa voorkomende ondersoort van de vlo 

Hystrichopsylla talpae (zie Smit, 1968). Het was dus van belang te onderzoeken 

welke vlooien te vinden zijn op de Noordbevelandse populatie, die sinds het 

gereedkomen van de dammen in I960 niet meer op een eiland leeft. De heer 

J. van Kasteel uit Middelburg was zo vriendelijk om mij behulpzaam te zijn 

met het vinden van geschikte biotopen en het uitzetten en ophalen van vallen. 

Voor de hulp en gastvrijheid van hem en zijn vrouw ben ik zeer dankbaar. 

De vallen werden gedurende vier nachten uitgezet in terreinen op de schorren 

en dijken in de omgeving van Kamperland, waarvan reeds bekend was of vermoed 

werd dat Microtus oeconomus er voorkomt (Van Kasteel, 1963). Er werden op 

acht verschillende plaatsen vallen gezet, op zes hiervan werden Woelmuizen 

gevangen. Het totaal aantal ,,valnachten” bedroeg 391. De vangst aan muizen 

bedroeg 23 Noordse Woelmuizen (13 juveniele, 6 <ƒ $ en 4 ?$) en een 

Bosspitsmuis (Sorex araneus L.). Van deze waren 11 Woelmuizen en de Spitsmuis 

gastheer van één of meer vlooien. Op 21 Woelmuizen en op de Spitsmuis werden 

mijten gevonden, terwijl luizen (Anoplura) op 10 Woelmuizen voorkwamen. 

Slechts op één dier werden geen ektoparasieten gevonden, dit was een jong dier 

dat nat was geworden ten gevolge van de zware regenval gedurende de nacht, en 

dat bovendien was aangevreten. 

Er werden drie soorten vlooien verzameld: 

Ctenophthalmus agyrtes smitianus Peus, 1950 

Hystrichopsylla talpae talpae (Curtis, 1826) 

Megabothris walkeri (Rothschild, 1902) 

Ctenophthalmus agyrtes smitianus kwam voor op Woelmuizen van alle terreinen 

waar het ons lukte ze te vangen, in totaal 16 $ en 29 Ç exemplaren op 11 muizen. 

Op de Spitsmuis kwam bovendien een exemplaar van deze soort voor. Deze 

algemene soort kan zich klaarblijkelijk goed handhaven in de vochtige terreinen 

die de Noordse Woelmuis op Noord-Beveland bewoont. Het voorkomen van de 

ondersoort smitianus in dit deel van ons land is in overeenstemming met de 

gegevens van Smit (1962, 1968), al was de aanwezigheid ervan op Noord-Beve¬ 

land nog niet eerder vastgesteld. 

Hystrichopsylla talpae talpae. Van deze nooit in grote aantallen voorkomende 

soort werd achtereenvolgens een Ç een J1 exemplaar gevangen, in verschillende 
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terreinen. De ondersoort is alleen bij het <T vast te stellen. Hoewel het vinden van 

slechts één exemplaar niet geheel doorslaggevend is, mag toch wel worden aan¬ 

genomen, dat alleen de nominate ondersoort op Noord-Beveland voorkomt. Deze 

is namelijk op talrijke plaatsen in ons land gevonden, o.a. op Walcheren (Nieuw 

en Sint Joosland, zie Smit, 1962). 

Megabothris walkeri kwam in drie van de onderzochte gebieden voor. Er werden 

6 $ exemplaren gevangen op in totaal vier gastheren. M. walkeri komt voor in 

vochtige gebieden en is tot dusver alleen in ons land gevonden in Heumen (Gld.) 

(Smit, 1962) en op Texel (Van den Broek & Jansen, ter perse). Eén van de 

vindplaatsen op Noord-Beveland, een met hoog gras begroeide binnendijk, leek 

niet bijzonder vochtig te zijn. 

De vraag rijst of de drie gevonden vlooiesoorten reeds vóór de verbinding van 

Noord-Beveland met het vasteland, d.w.z. vóór I960, aanwezig zullen zijn geweest. 

Dit lijkt mij zeker het geval voor de overal zeer algemene Ct. agyrtes, die ook op 

de waddeneilanden talrijk is. Twee gastheren van H. ialpae, Spitsmuis en Mol, 

kwamen reeds voor op Noord-Beveland voordat de dam bestond (Van Wijn¬ 

gaarden, 1959), zodat het zeer waarschijnlijk is, dat toen H. talpae ook reeds 

inheems was. Voor M. walkeri waren vóór het gereedkomen van de dammen de 

voorwaarden zeer gunstig: vochtige terreinen met dichte begroeiing, vooral aan 

de westzijde van het eiland, en een geschikte gastheer. Het lijkt mij dan ook heel 

aannemelijk, dat M. walkeri reeds lang met de Noordbevelandse populatie van 

de Noordse Woelmuis heeft samengewoond. De kans bestaat, dat met de voort¬ 

schrijdende „ontsluiting” van het eiland dit soort terreinen ongeschikt wordt als 

biotoop voor de Noordse Woelmuis en daarmee tevens voor M. walkeri. 
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Summary 

Fleas have been collected from the isolated population of Microtus oeconomus 

(Rodentia: Microtidae) on the former island of Noord-Beveland (Zeeland 

province). Three species of fleas were caught on this host: Ctenophthalmus agyrtes 

smitianus, Hystrichopsylla talpae talpae and Megabothris walkeri. These are new 

to the fauna of this island, which has been connected to the mainland by means of 

two dams since I960. 
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Donnés faunistiques de Hétéroptères aquatiques IV 

par 

N. NIESER 

Collections d’hiver dans la péninsule Ibérique. 

Ces notes se basent sur des matériaux collectionnés en Espagne (Asturie) et au 

Portugal (Algarve et région d’Evora), durant la période 19.XII.1967—1.1.1968 

par l’auteur et sa femme. L’auteur remercie M. P. Bacchus à Breda pour avoir 

corrigé le manuscrit. 

Les localités dans lesquelles ont été trouvées des Hétéroptères sont les suivantes. 

N6735. Espagne, Oviedo, 19.XII.1967. Petite flaque probablement permanente, 

fond calcaire, pas de végétation aquatique, bords avec Hepaticae, surtout Lo- 

phocolea. 

N6736. Espagne, Covadonga, 20.XII.1967. Petite flaque dans la neige, ait. 

1000 zb 50 m. Fond argileux, pas de végétation aquatique. 

N6739. Espagne, Santiago (près de Proaza), 21.XII. 1967. Petit fossé temporaire. 

N6741. Espagne, Las Vegas (près de La Plaza), 21.XII.1967. Auge nourrie 

par un petit ruisseau. 

N6742. Espagne, Oviedo, 21.XII.1967. Petit étang dans les prés, fond argileux. 

N6744. Portugal, Algarve, 24.XII.1967, Faro. Auge, 3 km hors de Faro en 

direction d’Olhao. Végétation dense de Chara, beaucoup de débris végétaux. 

N6745. Portugal, Algarve, 26.XII.1967. Ruisseau le long de la route N2. entre 

Estói et S. Braz de Alportel. Peu de végétation aquatique, peu de débris végétaux, 

fond de sable et cailloux. 

N6747. Petit étang près du barrage à Silves, 27.XII.1967. Peu de végétation 

aquatique, fond argileux. 

N6748. Ruisseau clair près du barrage à Silves, 27.XII.1967. Pas de végétation 

aquatique, fond argileux. 

N6749. Petit étang à Quarteira, 27.XII.1967. Végétation de Lemna minor et 

Riccia, saumâtre. 

N675O. Petit ruisseau près de Quarteira, 27.XII.1967. Végétation de touffes 

denses de Ceratophyllum cf. demersum contenant des Naucoris, entre les autres 

plantes pas de Hétéroptères, saumâtre. Probablement le même que Ribeira de 

Quarteira en Pissarro 1951. 
N6751. Marais près de la mer à Luz, 28.XII.1967. L’eau probablement légère¬ 

ment saumâtre, végétation assez dense de Ranunculus (sg. Batrachiuni) et Scirpus. 

Fond avec des débris végétaux. 

N6752. Petit étang au bord NE de Villa Real. Fond argileux, pas de végétation 

aquatique, pollué. 

N6753. Marais environs 3 km N de Villa Real. Plusieurs étangs à salinité 

variable, végétation variable, fond argileux. 

N6754. Ruisseau très clair le long de la route de S. Braz à Loulé, 29.XII.1967. 

Pas de végétation aquatique, fond de cailloux. 
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N6755. Ribeira dos Mercês, à l’endroit où elle croise la route à Loulé, 29.XII. 

1967. Pas de végétation, fond de cailloux. 

N6756. Lagune de Albufeira, 29.XII.1967. Marais saumâtre pas de connection 

avec la mer. Fond argileux. 

N6801. Portugal, Evora, ruisseau à Quintal Pera Manca, 1.1.1968. Exactement 

le même station que N6732 (Nieser 1969). Eau stagnante mais continuelle dans 

le lit, profondeur de 20 à 100 cm. Pas de végétation aquatique, peu de débris 

végétaux. 

N6802. Même ruisseau, quelques 200 m en aval, 1.1.1968. Végétation assez 

dense de jeunes plantes. Couche mince de Lemna gibba. Ce station était entièrement 

aride le 19.VIII.1967. 

De toutes les espèces, à l’exception de Paras?gara transversa transversa, P. infus- 

cata et Notonecta viridis, il y a des sujets de référence dans la collection du,Musée 

Zoologique de l’Université d’Utrecht. Les collections contiennent les espèces sui¬ 

vantes : 

Hydrometra stagnorum (L.) : N6735, 1 $ ; N6739, 1 $ ; N6749, 1 3 ; N6802, 

1 $ ; brachyptères. 

Velia caprai Tam.: N6741, 2 9,1 larve V. 

Gerris thoracicus Schum.: N6747, 1 9 ; N6748, 3 3 ; N6751, 7 3,19; N6757, 

2 3,1 9 ; tous macroptères. 

Anisops sardea (H.-S.): N6753, 2 9 . 

Notonecta maculata maculata F.: N6742, 1 3 ; N6745, 1 3 ; N6801, 4 3,5 9 ; 

N 6802, 26 3 , 20 9 . 

Notonecta pallidula Poiss.: N6757, 3 9 . Cette espèce était connue positivement 

seulement de l’Afrique du Nord (Poisson 1966). 

Notonecta viridis viridis Dele.: N6802, 1 9 . Première mention de cette espèce 

pour le Portugal. 

Corixa affinis F.: N6745, 1 9 ; N6752, 1 3,2 9 ; N6802, 1 9 . 

Corixa panzeri (Fieb.) : N6744, 3 3 , 16 9 . Première mention de cette espèce 

pour le Portugal. 

Corixa punctata (Illig.) : N6802, 1 $. 

Parasigara infus cata (Rey) : N6801, 1 çf. 

Parasigara transversa gauthieri Poiss.: N6745, 4 3 ; N6747, 1 9 ; N6748, 1 9 ; 

N6754, 4 3 , 10 9 ; N6801, 53 3 , 45 9 ; N6802, 3 3,2 9 . Cette espèce est 

surtout abondante dans des microhabitats sans obstacles dans l’eau et une accumula¬ 

tion assez forte de débris végétaux. 

Parasigara transversa transversa (Fieb.) : N6802, 2 G. 

Sigara nigrolineata (Fieb.): N6735, 1 9 ; N6736, 22 3 , 60 9 ; N6742, 2 3 , 

6 9 ; N6801, 3 3,6 9 . 

Sigara lateralis (Leach): N6751, 5 3,2 9 ; N6752, 1 3,5 9 ; N6753, 3 3 , 

5 9 ; N6754, 1 9 ; N6756, 21 3 , 32 9 ; N6801, 1 9 • 

Sigara selecta (Fieb.): N6752, 7 9 ; N6753, 3 3 ; N6756, 1 9 . 

Naucoris maculatus maculatus F.: N6755, 1 3,1 9 ; N6802, 12 $ , 12 9. 

Naucoris maculatus angustior Leth.: N6745, 4 3,5 9 ; N6749, 1 9,2 larves; 

N6750, 7 3, 13 9. 

Ranatra linearis (L.) : N6802, 1 3,2 9 . 
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Nepa rubra mediaterranea Poiss.: N6735, 6 8,9 9 , cachées sous Lophocolea 

probablement hivernantes; N6748, 1 9 ; N6749, 1 9 ; N6802, 1 8 . 

Discussion 

Des Hétéroptères vivant sur la superficie de l’eau, Gerris thoracicus était active 

seulement en Algarve, Velia et Hydrometra dans toute la région. En Algarve nous 

avons seulement vu des larves de Velia à N6754. Les autres Hétéroptères de super¬ 

ficie me semblent se cacher durant l’hiver, et G. thoracicus fait ça en la région 

d’Evora, nous avons cherché cette espèce là, mais ne l’avons pas trouvée. Des 

Cryptocérates, Anisops et Plea, comme la plupart des Nepa semblent hiverner. 

Summary 

Species found in a small collection of water-bugs from Spain and Portugal are 

given with short notes. The habitats in which they were collected are described 

concisely. Three species, Corixa panzeri, Not one eta viridis viridis and N. pallidula 

are recorded for the first time in Portugal, the latter was not even known with 

certainty from Europe as a whole . 
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Dutch Chalcids VII 

by 

M J. GIJSWIJT 

A summary of notes in „Tijdschrift voor Entomologie” and „Entomologische Be¬ 

richten” from 1857—1960. 

Introduction 

In the past most identifications were made by Snellen van Vollenhoven 

(1816—1880). During the time he was a keeper of the Museum of Natural His¬ 

tory at Leiden he built up two collections: one consisting of insects, sent to him by 

foreign specialists (Förster, Mayr, Haliday), and another one containing 

Netherlands material. 

At present they are united in the „Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie” at 

Leiden, except for a small part, that was moved to Wageningen by Ritsema Czn. 

I have made a list of the species. The insects received from other countries are not 

provided with the original labels; probably they were shipped under code and 

labelled by Snellen van Vollenhoven, who only noted the names of senders 

and insects on the labels. 

A book with his annotations concerning the insects received (Van der Wulp 

1881) was probably moved to Wageningen by his successor, Ritsema Czn. It 

appears that it was destroyed after his death. 

The collection of Netherlands material only partly survived the 100 years be¬ 

tween capturing and refinding. It is this remnant that serves as a base for this 

article. 

Materials 

The volumes 1-103 of the „Tijdschrift voor Entomologie” and the volumes 1-20 

of the „Enthomologische Berichten” have carefully been read. All remarks con¬ 

cerning Chalcidoidea (even how unlikely sometimes) have been compiled and 

compared with the specimens still present in the museums in Amsterdam, Leiden 

and Wageningen. Finally the following summary arose, only containing: first, the 

names of all newly described species and, second, the chalcids mentioned in 

„Tijdschrift voor Enthomologie” and „Entomologische Berichten” of which the 

original material is still existing. 

Results. 

In the following list the insects are arranged according to their present names. 

Species names in brackets are the names used on the labels in the museum collec¬ 

tions. Identification of the individual specimens is done by comparing the local¬ 

ity labels with the reports. The abbreviations used are: 

coll. A’dam: in collection Zoological Museum Amsterdam 

coll. Leiden: in collection Museum of Natural History Leiden 

coll. Wageningen: in collection Laboratory for Entomology Wageningen 

S. V. V.: Snellen van Vollenhoven. 
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Chalcididae 

Brachymeria minuta (L.) 

S.v.V. 1873 p. 197 No. 917; 1876 p. 247. 

(Chalets minuta Daim.), coll. Leiden, coll. Wag. 

Chalcis sispes (L.) 

S.v.V. 1858 p. 251; 1873 p. 197 No. 915. 

{Chalcis clavipes F.), coll. Wag. 

Perilampidae 

Perilampus auratus (Panz.) 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 938; 1876 p. 249. 

{Perilampus auratus Panz.), coll. Wag. 

Perilampus ruficornis (F.) 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 939. 

{Perilampus violaceus Daim.), coll. Leiden, coll. Wag. 

Perilampus tristis Mayr 

Smits van bürgst 1918 p. 64; 1919 p. 146. 

{Perilampus batavus Smits van Bürgst), Nov. syn., coll. Wag. 

Note: Perilampus batavus was described as a parasite of Evetria buoliana. 

There is a series of 4 males and 3 females which are syntypes. I have chosen a 

female as lectotype and labelled it as such. 

Perilampus laevifrons Dalm. 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 940. 

{Perilampus micans Dalm.), coll. Leiden. 

Eurytomidae 

Note: The Te trame sa species collected and mentioned by Docters van Leeu¬ 

wen do not exist. The galls after which the species were named are kept in the 

Rijksherbarium at Leiden. 

Eudecatoma biguttata (Swed.) 

S.v.V. 1873 p. 201 No. 964, 965. 

{Decatama signata Ns., D. coop er i Curt.), coll. Leiden, coll. Wag. 

Eurytoma tibialis Boh. 

S.v.V. 1876 p. 251 No. 965a. 

{Eurytoma atra Ns.), coll. Leiden. 

Tetramesa sp. 

S.v.V. 1873 p. 201 Nor970. 

{Eurytoma gracilis Forst.), coll. Leiden. 

Tetramesa hieronymi Hed. 

Docters van Leeuwen 1939, 1947, I960. 

Tetramesa hordei Harr. 

Docters van Leeuwen 1939, 1947, I960. 

Tetramesa hyalipenne Walk. 

Docters van Leeuwen 1939, 1947, I960. 

Tetramesa orchidearum (Westw.) 
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Schoevers 1940 p. IX-X 

Van Rossem 1951 p. LUI. 

(Isosoma orchidearum Westw.), coll. Wag. 

Tetramesa poicola Hed. 

Docters van Leeuwen 1939, I960. 

Eupelmidae 

Eupelmella vesicularis Rtz. 

S.v.V. 1858 p. 253 No. 417; 1873 p. 198 No. 919. 

(Eupelmus de ge er ii Daim., Macroneura maculipes Walk.) 

Eulophidae 

Aulogymnus skianeuros (Ratz.) 

S.v.V. 1873 p. 203 No. 987. 

{Olynx gallarum Nees), coll. Leiden. 

Entedon Pcinereae Erdös. 

S.v.V. 1873 p. 203 No. 989 

(Elachertus leucogrammus Ratz.), coll. Leiden. 

Melittobia acasta (Walk.). 

Van Lith 1951, 1955, 1956. In my collection. 

Pediobius acantha (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 203 No. 990. 

(Elachertus heyeri Ratz.), coll. Leiden. 

Tetrastichus xyleborum Domenichini 

Dqmenichini I960. 

Encyrtidae 

Anabrolepis zetterstedti (Westw.) 

Six 1867 pp. 218-220 (Eupelmus pictipennis Six), nov. syn. 

S.v.V. 1873 p. 198 No. 921 (Eupelmus pictipennis Six). 

Six 1876a p. XXXVI. 

Note: Eupelmus pictipennis was described bij Six in 1867. One specimen 

exists. It is glued on a triangular paper as he mostly did. It is labelled: ,,Six 

Utrecht” and ,,Eupelmus Ppictipennis”. I designate it as lectotype. Six (1876) 

himself correctly synonymized his species with Encyrtus dendripennis Ratz., which 

too is a junior synonym of Anabrolepis zetterstedti (Westw.) (Boucek 1964). 

Coll. Wag. 

Anagyrus schönherri (Westw.) 

Smits van Bürgst 1922 p. 71. 

(Blastothrix schönherri Westw.), coll. Wag. 

Baeocharis pascuorum Mayr. 

Six 1876b p. 135, PL 6 fig. 4 (Encyrtus jlavoscutatus Six). 

Note : Six’s description of Encyrtus jlavoscutatus ends with the sentence: ‘‘In 

Mr. Snellen van Vollenhoven’s collection I saw a specimen of this species, sent to 

him by Mr. Mayr under the name of Baccharis pascuorum”. The orginal specimen 

is lost. 

Cerchysius subplanus (Dalm.) 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 935. 
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(Cerchysius urozonus Daim.), coll. Wag. 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 936 (Cerchysius stigmaticalis Ww.), coll. Leiden. 

Cheiloneurus elegans (Nees) 

S.v.V. 1873 p. 198 (Comys swederi? Daim. ?), coll. Wag. 

Note: One of the specimens under 922 (Utrecht 9 juni) exists and is in fact 

Ch. elegans. The specimens mentioned by Six (1876 p.p. 134 and XXXV) do not 

exist. 

Dinocarsis hemipterus (Dalm.) 

Six 176 p. 221 (Dicelloceras vibrans Menz), coll. Leiden, coll. Wag. 

Ectroma dunense Six 

Six 1876 pp. 134-135, PL 6 fig. 2. 

Note: The original specimens are lost. Probably an Echthroplexiella sp. accor¬ 

ding to Trjapitzin (1965). 

Ectroma rufum (Dalm.) 

S.v.V. 1873 p. 198 No. 926. 

Six 1867 p. 221, PI. 10, k. 

(Ectroma rufescens Dalm.), coll. Leiden. 

Encytrus swederi Dalm. 

S.v.V. 1873 p. 198 No. 922. 

(Comys swederi Dalm.), coll. Wag. 

Torymidae 

Glyphomerus stigma (F.) 

S.v.V. 1873 p. 199 No. 943. 

( Oligosthenus stigma F.), coll. Leiden. 

Megastigmus dorsalis (F.) 

S.v.V. 1874 p. LXVI, S.v.V. 1876 p. 249 No. 944. 

(Megastigmus bohemanni Ratz., M. dorsalis F.), coll. Wag. 

Megastigmus pinus Parfitt 

Oudemans 1933 p.p. 465-469, coll. Wag., coll. A’dam. 

Megastigmus spermotrophus Wachtl. 

Oudemans 1922 p. 77; 1925 p. LXXXV; 1931 p. LXIX; 1933 p. 465-469. 

Schoevers 1924 p. XIII; 1925 p. XXXIX, coll. Wag. 

Megastigmus strobilobius Ratz. 

Schoevers 1924 p. XIII. 

Oudemans 1931 p. LXIX; coll. A’dam. 

Monodontomerus aureus Walk. 

De Fluiter 1931 p. LXXXIV; coll. Wag. 

Tory mus abdominalis Boh. 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 956. 

(Torymus muscarum, T. propinquus Forst., T. nanus Forst.), coll. Leiden. 

Torymus bedeguaris (L.) 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 946; (Torymus bedeguaris L.), 

and No. 955 (Torymus admirabilis Forst.). 

Torymus erucarum (Schrank) 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 950; 1876 p. 250. 

(Torymus julgens F.), coll. Leiden coll. Wag. 
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Torymus macropterus (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 200 no. 952; 1876 p. 250. 

(Torymus försteri Ratz.), coll. Wag. 

S.v.V. 1876 p. 250 No. 955a. 

(Torymus macropterus Walk.), coll. Leiden. 

Torymus nigricornis Boh. 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 950. 

(Torymus cynipedis Walk.), coll. Wag. 

Torymus Pvalesnerii Cam. 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 947. 

(Torymus auronitens Forst.), coll. Wag. 

Callimomus ventralis (Fonsc.) 

S.v.V. 1873 p. 201 No. 960, 961. 

(Torymus conjunctus Ratz., T. nitidulus Nees), coll. Wag. 

Syntomaspis apicalis (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 955; 1876 p. 250. 

(Syntomaspis caudata Nees, S. crinicauda Ratz.), coll. Leiden, coll. Wag. 

Syntomaspis cyanea (Boh.) 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 945; 1876 p. 249. 

(Syntomaspis eurynotus Forst.), coll. Wag. 

Syntomaspis fastuosa (Boh.) 

S.v.V. 1873 p. 201 No. 957. 

(Torymus difficilis N. ab Es.), coll. Leiden. 

Syntomaspis varians (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 200 No. 954. 

(Syntomaspis pubes eens Forst.), coll. Leiden. 

Pteromalidae 

Chaetospila elegans (Westw.) 

Loosjes, 1957. 

Cerocephala cornigera Westw. 

Six 1867 p. 218, p. 220. 

S.v.V. 1876 p. 199 No. 937. 

(Cerocephala cornigera Westw.), coll. Wag. 

Cheiropachus colon (L.) 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 974, No. 972. 

(Cleonymus maculipennis Curt.; Trigonoderus bimaculatus Spin.), coll. Wag. 

Cyclogastrella deplanata (Nees) 

Smits van Bürgst 1924. 

(Pteromalus deplanatus Nees), coll. Wag. 

Dibrachys cavus (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 982 (Pteromalus muse arum Hart.). 

De Fluiter 1933 (Dibrachys Pbouchaenus (Ratz.)), coll. Wag. 

Dirrhicnus conopidarum Boucek 

De Meyere 1904 pp. 161-162, coll. A’dam. 

Note: Boucek (1961) in his description states: “Obviously the first author to 
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mention (and describe) our species was de Meyere, 1904 p. 162, who bred 

chalcids of the subtribe Pteromalinae” etc. 

In the collection of the Zoological Museum in Amsterdam we found the series 

mentioned by De Meyere: Boucek’s statement is correct. 

Eupteromalus nidulans (Thoms.) 

De Fluiter 1931 p. LXXXIV; coll. Wag. 

Gastracanthus pulcherrimus Westw. 

S.v.V. 1873 p. 201 No. 973. 

(Cleonymus quadrum F.), coll. Leiden. 

Habrytis brevicornis (Ratz.) 

Oudemans 1900 p. 54; coll. Wag. 

Habrocytus bedeguaris Thoms. 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 983. 

(Pteromalus inflexus Ratz.), coll. Wag. 

Habrocytus tenuicornis (Forst.) 

Smits van Bürgst 1922 p. 71; coll. Wag. 

Habrocytus semotus (Walk.) 

De Fluiter 1933; coll. Wag. 

Halticoptera patellana (Daim.) sensu Thomson 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 975. 

(.Pachylarthrus smaragdinus Walk.), coll. Wag. 

Halticoptera sp. 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 976. 

(Pachylarthrus smaragdinus Walk.), coll. Wag. 

Hetroxys gribodii Snellen van Vollenhoven 

Tijd sc hr. Ent. 21: 176, 1878. 

Note: The original material does not exist. 

Merisus bicolor Six 

Tijdschr. Ent. 19: 135, 1876. 

Note: Original specimen lost. Erroneously mentioned by Dalla Torre from 

Europa, Batavia. Locality was not stated by Six. 

Psychophagus omnivorus (Walk.) 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 981, No. 985. 

{Pteromalus puparum L., P. processionae Ratz.), coll. Leiden, coll. Wag. 

Theocolax formiciformis Westw. 

S.v.V. 1876 p. 249 No. 937a. 

(!Theocolax formiciformis Westw.), coll. Leiden. 

Trichomalus perfectus (Walk.) 

Van Rossem 1952. 

Note: This Trichomalus is mentioned in Delucchi & Graham’s key (1956) 

as Trichomalus sp. (p. 546). Dr. Ch. Ferrure has recognised it as to be 

perfectus (Walk.). 

Trigonoderus Pprinceps Walk. 

S.v.V. 1873 p. 202 No. 980. 

(Trichonoderus lichtensteini Ratz.), coll. Leiden. 
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Trichogrammatidae 

Prestwichia aquatica Lubb. 

Besseling 1944 p. 161. In my collection. 

Aphelinidae 

Aphelinus mali Hald. 

Schoevers 1925 p. XXXIX. 

(’’refound after being imported from France in 1924”). 

Aspidiotiphagus schoeversi Smits van Bürgst. 

Smits van Bürgst 1915. 

Note: Original specimen lost. Reared from males of Chionaspis aspedistrae 

near Gouda. 
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Afdeling Zuid-Holland. Behoudens bijzondere omstandigheden worden in het komende 

seizoen de vergaderingen gehouden op 15 oktober en 17 december 1969 in Hotel „Terminus”, 

Stationsplein te Den Haag, 11 februari 1970 in het restaurant van de Rivièra-Hal te Rotter¬ 

dam en op een nog nader te bepalen datum in april 1970 in het Museum van Nat. Historie, 

Raamsteeg 2 te Leiden. Alle vergaderingen beginnen om 20 uur. Voor zover dit nog niet 

mocht zijn gebeurd zal aan de in Zuid-Holland wonende leden nog een aparte circulaire 

worden toegestuurd. — I. A. Kaijadoe, afdelingssecretaris. 

Literatuur 

Schuurmans Stekhoven, J. H., Luisvliegen, Nycteribiidae en Hippoboscidae. Met aan¬ 

vullingen van E. van den Broek. Tweede druk, maart 1969. Wetenschappelijke Mededeling 

no. 16 van de K. N. N. V. 

Dat zelfs van een zo weinig populaire insektengroep als die welke in W. M. no. 16 be¬ 

handeld wordt een herdruk nodig is, bewijst wel, hoezeer deze serie in een behoefte voor¬ 

ziet. De inhoud&i-s geheel bijgewerkt door Mej. Van den Broek, een bij uitstek deskundige 

op het gebied van deze parasietvliegen. Verschillende figuren zijn vernieuwd en de opmaak 

van de publicatie is heel wat fraaier dan die van de eerste druk uit 1955. 

De prijs bedraagt voor leden f 2,25, voor anderen f 2,75, te voldoen door storting op post¬ 

rekening 13028 van het Bureau van de K. N. N. V. te Hoogwoud. —• Lpk. 

N. B. Van de in een der vorige nummers besproken W. M. no. 77 (N. Nieser, Water¬ 

en oppervlaktewantsen) bedraagt de prijs voor leden f 2,75, voor anderen f 3,25. 

Malyshev, S. L, Genesis of the Hymenoptera and the Phase of their Evolution. Edited 

by Professor O. W. Richards and Sir Boris Uvarov. 319 pagina’s, 115 figuren. Methuen & 

Co. Ltd. 11, New Fetter Lane, London EC4, 1968. Prijs geb. 63 sh. 

De Hymenoptera, met meer dan een kwart miljoen soorten de grootste insektenorde, tellen 

als hoofdgroepen de bladwespen, houtwespen, galwespen, sluipwespen, mieren, wespen en 

bijen. We treffen er een enorme variatie in levenswijze bij aan, van de bladwesp die zijn 

eieren op een plant legt en verder alles aan de natuur overlaat tot de honingbij met zijn 

gecompliceerde gedragsuitingen. Hoe al die verschillen, die tenslotte berusten op een gewel¬ 

dige variatie in instinctieve handelingen, in de loop van honderden eeuwen gevormd kunnen 

zijn, en daardoor de verschillende groepen hebben doen ontstaan, is nu het fascinerende 

probleem, waarmee de Russische auteur zich in dit boeiende boek bezig houdt. 

Hij begint met de genese (het ontstaan) van de orde zelf, die zich ontwikkeld moet heb¬ 

ben uit insekten met saprofitisch levende larven. Een trap verder kwamen de fytofage Hymeno¬ 

ptera, de bladwespen en houtwespen, de primitiefste van de thans levende vliesvleugeligen. 

De kardinale vraag is nu, hoe uit de planteneters de carnivoren konden ontstaan, de dieren 

dus, waarvan de larven zich uitsluitend met andere dieren voeden en die in de regel, maar 

ten onrechte, als parasieten aangeduid worden. Prof. Malyshev zoekt het verband met de 

inquilienen, de koekoekswespen van de galwespen, die als larf beginnen hun gastheer op 

te eten om zich daarna met het weefsel van de gal te voeden. Hij toonde met proeven aan 

hoe makkelijk ook een echte galwesplarve tot zo’n levenswijze overgaat. Plaatste hij namelijk 

in een gal een tweede larve, dan was na korte tijd een van de twee verslonden. 

Het is natuurlijk niet mogelijk in kort bestek verder op de inhoud van het boek in te 

gaan. Vermeld zij nog slechts, dat de schrijver, die in 1967 op 83-jarige leeftijd overleed, een 

enorme literatuurkennis bezeten moet hebben, die hem aangevuld met zijn eigen vele waar¬ 

nemingen in staat stelde dit moeilijke onderwerp op voortreffelijke wijze te behandelen. — 

Lpk. 
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Twee Triaenodes-soorten nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Trichoptera, Leptoceridae) 

door 

D. C. GEIJSKES 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Bij het sorteren van de vangsten van 1968 kwamen uit het materiaal verzameld 

op licht op Goeree-Overflakkee en te Ritthem op Walcheren door de heren 

K. ]. Huisman te Melissant en P. Vroegindeweij te Middelharnis, drie wijfjes 

tevoorschijn (resp.: Middelharnis 16.VI.1968, 2 Ç (P.Vr.) ; Ritthem 2.VIII.1968, 

1 ? (K.J.H.) van een Triaenodes-soort, die opvielen door de kleine valven van 

de gonapofysen. Dit in tegenstelling met de valven bij de wijfjes van T. bicolor 

(Curtis), de gewoonste soort in ons land. Behalve laatstgenoemde was nog slechts 

één andere Triaenodes-soort van Nederland vermeld, nh T. conspersus (Rambur). 

De wijfjes hiervan bezitten valven, die in grootte tussen die van bicolor en de 

wijfjes van Goeree en Walcheren in liggen. De vorm van het 10e segment in 

zijaanzicht is bij conspersus puntig, bij bicolor en de exemplaren van Goeree rond. 

Ook het distale einde van de subgenitale plaat vertoont in de vorm van de in¬ 

snijdingen die hierop voorkomen, verschillen tussen deze drie soorten. Door de 

genoemde bijzonderheden werd het duidelijk, dat wij in de exemplaren van de 

Delta-eilanden met een fauna nov. spec, te doen hebben. Aangezien de beste ken¬ 

merken voor de soortonderscheiding in de manlijke genitalia liggen, bleef het de 

vraag of aan de vrouwelijke genitalia en eventuele andere kenmerken kon worden 

uitgemaakt, om welke soort het hier gaat. Daartoe zijn enkele wijfjes van bicolor 

en conspersus uit Nederland opnieuw aan mikroskopische preparaten onderzocht 

en nauwkeurig vergeleken met de wijfjes van Goeree. 
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Dit onderzoek leidde tot een geheel ander resultaat dan verwacht werd. In de 

eerste plaats bleek het onderzochte inlandse materiaal van conspersus, afkomstig 

uit Brabant en Limburg, niet te behoren tot deze soort, maar tot T. simulans Tjeder, 

beschreven van Zweden. De mannetjes die toen ook onderzocht zijn, wezen dit 

aan de struktuur van de genitalia duidelijk uit. Het waren exemplaren van de 

Dommel bij de Malpie te Valkenswaard (H. W. van der Wolf coll.) en van 

de Swalm bij Roermond (D.C.G. leg.). 

Vergeleken met de overige beschreven wijfjes van de Europese soorten en met 

de daarbij afgebeelde genitalia, kwamen mijn onbekende wijfjes nog het meest 

overeen met de door Kimmins (1964) als simulans beschreven soort uit Engeland, 

ofschoon er kleine verschillen waren aan te wijzen. Uit de daarop gevolgde publi- 

katie van Pelham-Clinton (1966) blijkt echter, dat de interpretatie van Kimmins 

onjuist is geweest en dat hij in plaats van T. simulans beide geslachten van T. 

reuteri McL. had beschreven en afgebeeld. Deze weer oorspronkelijk uit Zweden 

en Finland beschreven soort is rondom de Oostzee en in Engeland gevonden, doch 

schijnt ook in het Mediterrane gebied (Spanje, Italië, Balkan) voor te komen. 

Er zijn echter ook nog gegevens van oekologische aard, die ons iets verder 

brengen. Triaenodes bicolor leeft als larve in het stilstaande water van sloten en 

vijvers, T. simulans ontwikkelt zich uit helder stromend water van beken en rivier¬ 

tjes, terwijl de larve van T. reuteri volgens Brindle (die hem in 1966 uit Enge¬ 

land beschreef) „characteristic of saline habitats” is. Volgens Pelham-Clinton 

gaf Forsslund als zijn mening: „that in Sweden T. simulans was replaced in 

salt-marsh areas by the closely related T. reuteri 

Dit is mede een argument om te veronderstellen, dat de wijfjes van Triaenodes, 

gevonden in het brakwater-gebied van Goeree en Walcheren, zeer waarschijnlijk 

tot T. reuteri McL. zullen behoren. De vondst van mannetjes zal dit moeten 

bevestigen. 

Summary 

Two species of Triaenodes new to the Netherlands fauna are mentioned: T. simu¬ 

lans Tjeder, found along small rivers in the south of N. Brabant and in Limburg, 

whereas three females probably belonging to T. reuteri McL. were caught in light 

traps in 1968 on the islands of Goeree and Walcheren in the Delta district. 
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Syrphidae in 1968 

door 

J. A. W. LUCAS 

Het jaar 1968 is gekenmerkt door het overvloedige slechte weer. Zelfs de 

Pinkstertocht naar Zuid-Limburg verregende gedeeltelijk. Naast de door mij al 

; langer bezochte gebieden als Bunder Bos en Savelsbos (en in mindere mate 

het gebied van de Dellen) werd nu ook het bos bij Waterval (gern. Ulestraten), 

sinds juni, onderzocht. 

De volgende soorten, die ik waarnam, zijn vermeldenswaard. 

Brachyopa pilosa Collin. In het Savelsbos bij Rijckholt een $ op 22.IV. 1968. 

Het vloog tussen een 17-tal B. scutellaris R.D. 

Cerioides subsessilis Ill. Bunder Bos, 25.V. 1968, $ . Zeer zeldzaam. 

C heil osia antiqua Mg. Bunder Bos en Armenbos, 18—2 5. V. 1968, 5 $ . 

Ch. barbata Loew. In 1968 te Rothem, te Geulhem en te Waterval waargeno¬ 

men; op de laatste vindplaats gewoon. 

Ch. canicularis Panz. Op 9.IX.1968 een $ te Rothem alsmede een $ en een 

$ te Waterval. 

Ch. illustrata Harr. Waterval, 5.VIII. 1968, $ . 

Ch. lenis Becker. In 1968 in het Armenbos weer gewoon; zo werden op 20.IV. 

een 25-tal exemplaren waargenomen. In het Bunder Bos een exemplaar op 21.IV. 

1968. 

Ch, proxima Zett. Rothem en Waterval; in totaal een 15-tal exemplaren. 

Ch. semifasciata Becker. Ook in 1968 weer aanwezig: Armenbos, Bunder Bos 

en Savelsbos, in totaal een 15-tal exemplaren. 

Ch. velutina Loew. Brunssum, 26.VIII.1968, 2 $ . Zeer zeldzaam. 

Chrysogaster chalybeata Mg. Waterval (15 exemplaren), Geulhem en Bruns¬ 

sum. 

Chr. solstitialis Fall. Bijzonder talrijk te Waterval; op 16.VI.1968 telde ik daar 

een 400 exemplaren ! 

Chr. splendens Mg. De grootste verrassing van Waterval en de eerste soort, die 

ik daar waarnam! De soort is hier zeer gewoon: meer dan 60 exemplaren werden 

waargenomen. Bovendien vond ik een $ te Brunssum, 26.VIII.1968. De eerste 

generatie werd waargenomen van 2 tot 16.VI, de tweede van 5.VIII tot 9.IX. 

Zeer zeldzame soort. 

Chr. virescens Loew. Ulvenhout, 27.IV. 1968, $ . Zeer zeldzaam. 

Criorhina ranunculi Panz. Geulle, Armenbos, 20.IV. 1968, $ en Rijckholt, 

Savelsbos, 22.IV. 1968, $ . Zeer zeldzame soort. 

Dasysyrphus lunulatus (Mg.). Een $ in het Savelsbos, een $ in het Ravens- 

bos. 

Epistrophe grossulariae Mg. Waterval, 5.VIII. 1968, $ . Rothem, de Dellen, 

8—9.IX.1968, een 37-tal exemplaren, alle $ . 

E. ochrostoma (Zett.). Savelsbos, 1.VI.1968, $. 

Episyrphus balteatus (De Geer). Deze soort was begin augustus abnormaal 

talrijk. Zo nam ik op 6 augustus liefst een duizendtal exemplaren waar te Water¬ 

val en nog eens een 150 in het Bunder Bos. 
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Eumerus ornatus Mg. Waterval, 30.VI.1968, $ . 

Ischyrosyrphus glaucius (L.). Waterval. 

Meligramma guttata (Fallen). Bunder Bos, Rothem, Waterval en Brunssum; 

te Rothem op 8 en 9.IX.1968 een 23-tal exemplaren. 

Mesosyrphus annulatus (Zett). Rothem, de Dellen, 3.VI.1968, $ . 

Neoascia obliqua Coe. Bij het controleren van mijn collectie vond ik een $ 

van deze soort: Schiedam, 19.V.1963, leg. Van der Krift. 

Orthoneura brevicornis Loew. Waterval, 2.VI.1968, $ . Een zeer zeldzame 

soort, die de laatste jaren echter op verscheidene plaatsen in Zuid-Limburg werd 

aangetroffen. 

O. nobilis Fall. Waterval, 8.IX.1968 $. Erg laat exemplaar! 

Parapenium flavitarsis Mg. Bunder Bos, 23.V. 1968, $ . 

Parhelophilus jrutetorum F. Waterval, 30.VI.1968, $ . 

Pipiza luteitarsis Zett. Bunder Bos, 20.IV, 29.IV en 23.V.1968: 2 $ en 1 $ . 

Rothem, de Dellen, 21.IV.1968, $ . Rijckholt, Savelsbos, 22.IV.1968, 4 $ en 2 

9 . Bovendien kan ik nog een ,,oud’’ exemplaar melden van Losser, Smoddebos, 

19.V.1964, $ . 

Pyrophaena rosar urn F. Bunder Bos, Waterval en Ravensbos. 

Sphegina clunipes Fall. Waterval, Geulhem en Brunssum. Te Waterval nog op 

8 en 9.IX.1968, waaronder zéér verse exemplaren. Een 9 van 8.IX mist de 

dwarsader r-m. 

Sph. kimakowiczi Strobl. Waterval (gewoon) en Rothem zijn nieuwe vind¬ 

plaatsen voor deze soort. 

Temnostoma vespiforme L. In 1968 relatief talrijk. Ik nam de soort waar te 

Rijckholt, Savelsbos, 1.VI. 1968 en te Waterval, 3.VI. en 16.VI.1968, telkens 1 

exemplaar. 

Triglyphus primus Loew. Brunssum, 26.VIII.1968, 2 $ en 2 9 . 

Xanth o gramma citrof as datum De Geer, Bunder Bos, 29—30.IV.1968, 11 $ en 

1 9 . De dieren werden op een zeer beperkt plekje waargenomen. 

Xylota ƒ lorum Fabr. Brunssum, 26.VIII.1968, 9 . 

Cheilosia carbonaria Egg. en Ch. cynocephala Loew. Van Torp Pedersen ont¬ 

ving ik een $ en een 9 van Ch. carbonaria uit Denemarken. Het 9 leek nogal 

sterk op mijn 9 9 van Ch. cynocephala, waardoor ik deze eens beter ben gaan 

bekijken. Hierbij bleek, dat niet alleen al mijn Zwitserse dieren tot Ch. carbonaria 

behoren, maar ook twee van de drie Nederlandse exemplaren. Waarschijnlijk 

geldt dit voor meer Nederlandse dieren: niet alleen omdat de meeste van de 

bovengenoemde dieren door Van der Goot gedetermineerd zijn (of althans 

gecontroleerd), maar ook is opvallend, dat van Ch. carbonaria alleen $ $ , van 

Ch. cynocephala bijna alleen Ç Ç bekend zijn. Ze eenmaal kennend zijn de Ç Ç 

gemakkelijk uit elkaar te houden: 

a. De vleugels zijn bij Ch. carbonaria duidelijk langer dan het lichaam, bij Ch. 

cynocephala ongeveer even lang; bovendien is de grens tussen licht en donker iets 

verschillend. 

b. De borstels op het schildje zijn bij Ch. carbonaria lang, bij Ch. cynocephala 

kort. 
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c. Bij mijn Ch. cynocephala zijn de haren op het borststuk overwegend zwart, bij 

Ch. carbonaria overweegt het geel. 

d. De kopvorm is anders: de middenknobbel is bij Ch. cynocephala veel gepro¬ 

nonceerder. 

e. De pootkleur {Ch. carbonaria: tarsleden veel geler, Ch. cynocephala : tars- 

leden zwart) heeft geen waarde: ik bezit Ch. carbonaria met geheel zwarte tarsen, 

terwijl ze bij het exemplaar van Ch. cynocephala niet geheel zwart zijn! 

Ch. carbonaria bezit ik nu (behalve de al eerder vermelde $ $ van Losser) 

van Rijckholt, 1.VI.1963, $ (destijds als Ch. cynocephala gepubliceerd: Ent. Ber. 

24 : 228, 1964) en van Ulvenhout, 27.VII.1966, leg. H. J. van der Krift. 

Summary 

Enumeration of interesting Syrphidae, observed in 1968, especially in the south 

of Netherlands Limburg. 

Rotterdam 16, Prinses Julianalaan 72. 

Lichtvangsten van Lepidoptera in 1968 bij de Abdij Sion 

(gem. Diepenveen) 

door 

G. J. FLINT 

In 1968 stonden voor de laatste keer twee lichtvallen in de buurt van elkaar 

opgesteld (fmittuin en bosrand). De aantallen vlinders in de maanden mei en 

juni waren zeer gering door veel heldere en koele nachten. De nachten van juli. 

augustus en september gaven in verhouding tot voorgaande jaren gemiddeld veel 

grotere vangsten, hoewel het aantal nachten met boven de 80 soorten macro’s 

slechts 13 bedroeg. Er werden rond 375 soorten macro’s geteld. Over het ge¬ 

heel genomen was het een vrij goed seizoen. Ook dit jaar verschenen er op deze 

vangplaats weer een aantal soorten voor de eerste keer. Het blijkt echter, dat 

vele van de nieuwe aanwinsten van de laatste jaren niet ieder seizoen terug¬ 

komen. Het zijn al te vaak eenmalige en toevallige vangsten. 

1. Schaarse soorten. 

O dontosia carmelita Esper, 16 exemplaren. 

Actinotia polyodon CL, 4 exemplaren. 

Noctua fimbriata Schreber, 8 exemplaren. 

Earophila badiata Den. & Schiff., 2 exemplaren. 

Sphinx ligustri L., 1 exemplaar; een groot aantal jaren deze vlinder hier niet 

meer waargenomen. 

Pachetra sagittigera Hufnagel, 1 exemplaar. 

Niet eerder waargenomen soorten voor deze vangplaats: 

Dendrolimus pini L., 1 $ . 

Drepana curvatula Borkhausen, 1 $. 
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Archanara algae Esper, 2 exemplaren. 

Phyllodesma tremulifolia Hübner, 1 $ (P. Alma). 

Coscinia cribraria L., 4 exemplaren (P. Alma). 

2. Trekvlinders. 

Vermeldenswaard en nieuw voor deze vangplaats zijn de volgende soorten: 

Auto grap ha bractea Den. & Schiff., 1 $ op 21. VIII (P. Alma). 

Spodoptera exigua Hübner, 1 $ op 11.IX (G. J. Flint). 

3. Dagvlinders in de val. 

Van Quer eu si a quer eus L. werd op 9VIII een exemplaar in de val aange¬ 

troffen. 

4. Ontbreken van soorten. 

Clostera anachoreta F., Cala7nia tridens Hufnagel ( — virens) en Euplexia \ 

lu ci para F., vroeger gewone verschijningen, zijn langzaam maar zeker aan 

het verdwijnen. De laatste 10 jaren zijn ze meer niet dan wel gesignaleerd. 

5. Afwijkende vormen. 

Van Cycnia mendica Clerck werd op 27.V een prachtige bilaterale gynandro- 

morf gevangen. Het dier is rechts mannelijk en links vrouwelijk (zie afb.) 

Foto: B. J. Birza. 

Op de foto is goed te zien, dat de mannelijke kant kleiner is dan de vrou¬ 

welijke zijde. Het sexuele dimorfisme van deze vlinder (zwart-wit) komt 

hier op waarlijk unieke wijze tot uiting. 

Te the a ocularis F. Dit seizoen verschenen voor het eerst enkele donkere 

exemplaren van f. fusca Cockayne. 

Drymonia chaonia Hübner, f. delineata Fempke, een recente vorm, die zich 

schijnt uit te breiden. 

Caradrina morph eus Hufnagel, f. juscomarginata Fempke. Zie opmerking bij 

chaonia. 

6. Late data. 
Wie lang doorvangt ontmoet keer op keer late verschijningen. 
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Drepana binaria Hufnagel, 1 $ op 4.X, wellicht behorend tot een derde 

generatie. 

Bomolocha crassalis Fabridus. Op 12.IX een vrij af gevlogen exemplaar. 

Chloroclystis v-ata Haworth (coronata Hb.). Op 5.IX een afgevlogen exem¬ 

plaar. Dit is een vrij late datum voor de tweede generatie. 

Serraca punctindis Scopoli. Een $ op 2.IX, dat tot een partiële tweede 

generatie kan behoren. Ook de vliegtijd van Operophtera brumata L. kan 

wat scherper gesteld worden door het verschijnen van 1 $ op de lamp 

op 5.IV. 

7. Talrijk in aantal. 

In de derde decade van augustus was de tweede generatie van Diarsia rubi 

View eg taltijk. Bulten deze periode beliep het dagelijkse aantal meestal van 

1—60 exemplaren. Van 19.VIII—30.VIII was het gemiddelde per dag 

281 exemplaren. De oorzaak was snel gevonden in de bewolkte, zachte, zelfs 

drukkende nachten in dit tijdvak. Merkwaardig was nu, dat in de overeen¬ 

komstige periode geen enkele andere soort met grotere vluchten reageerde. 

De Pyralide Sylepta ruralis Scop. vloog in VII veelvuldig. 

Summary 

Results of two traps placed near the Abbey of Sion in the province of Overijsel 

in 1968. 1. Some rare species. 2. Migrants. 3. A specimen of Q. quercus in 

the trap. 4. Species which have disappeared. 5. Some remarkable forms, among 

which a fine bilateral gynandromorph of Cycnia mendie a. 6 Late dates. 7. Species 

present in great numbers. 

Deventer, Swaefkenstraat 39. 

Schwenke, W., Zwischen Gift und Hunger. Schädlingsbekämpfung gestern, heute und 

morgen. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1968. 

Het 131 pagina’s tellende boekje geeft in kort bestek een uitstekend overzicht over dë 

problemen, die verbonden zijn aan de dwingende eis zo groot mogelijke oogsten te krijgen 

om de snel groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Het houdt zich dan ook in hoofd¬ 

zaak bezig met de belagers van de cultuurplanten, van onkruiden en virussen tot gewervelde 

dieren toe. Uitvoerig gaat de schrijver in op de moderne chemische bestrijding, waarbij niet 

alleen de voordelen, maar ook de bezwaren en de gevaren besproken worden. Niet zelden 

werken bespuitingen averechts, doordat predatoren het slachtoffer worden, waardoor vroeger 

nauwelijks een probleem vormende dieren, die beter tegen de giften bestand zijn, nu hun 

kans krijgen, zoals het fruitspint Metatetranychus ulmi. 

Natuurlijk komt ook de biologische bestrijding ter sprake: het kweken van resistente rassen, 

vermijding van monocultures, bescherming van nuttige dieren, kweken van insekten dodende 

bacteriën, steriliseren van mannetjes. 

Voor de toekomst: intensivering van de plantenziektenkundige diensten, waar enigszins 

mogelijk instandhouding van de natuur, lucht en grond zoveel mogelijk vrij houden van 

giftige stoffen door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die niet snel afgebroken 

kunnen worden (zoals DDT), zoveel mogelijk te vermijden. 

Het keurig uitgevoerde boekje, dat met 46 afbeeldingen geïllustreerd is, kost gebonden 

DM 7,80. Het vormt Band 96 van de serie Verständliche Wissenschaft, Naturwissenschaft¬ 

liche Abteilung. — Lpk. 
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Eine Schmetterlingsausbeute von der Insel Elba 

von 

J. A. JANSE 

Die Insel Elba, der toskanischen Küste auf etwa 10 km vorgelagert, hat eine 

ziemlich beschränkte Tagfalter fauna. Manche Art, die auf der apenninischen Halb¬ 

insel weit verbreitet ist, fehlt auf Elba. So fehlen u.A. alle Feuerfalter mit Aus¬ 

nahme von Lycaena p hl ae as ; von den Bläulingen: Cupido minimus, Mac uline a 

alcon und avion, Lycaeides argyrognomon, idas und aegon, Cyaniris semiargus, 

Lysandra thersites, escheri, argester und coridon. Von den Theclinen sind nur 

Quercusia quercus, Strymonidia ilicis und Callophrys rubi vertreten. 

Von den übrigen in Italien weit verbreiteten Arten, die auf der Insel bis heute 

nicht beobachtet wurden, erwähne ich: Anthocaris cardamines, Melitaea trivia, 

cinxia und phoebe, Clossiana dia, Brenthis daphne, Fabriciana adippe, Polygonia 

egea und c-album. Von den Satyriden fehlen Lasiommata maera, Melanargia 

galathea, Coenonympha arcania, sämtliche Erebien, Brintesia circe, Hipparchia 

semele (hier ersetzt durch H. aristaeus) und Hipparchia fagi. 

Die Insel hat 223V2 Quadratkilometer Oberfläche und eine Küstenlinie von 

etwa 174 km. Die Landschaft ähnelt in vielen Hinsichten der von Toskane; der 

westliche Teil der Insel ist stärker bewaldet, besonders der Monte Capanne und 

am wenigsten durch Landwirtschaft und Turismus geschädigt. 

Der höchste Gipfel ist der Monte Capanne (1019 m. ü. Meer), am Fuß dicht 

mit Edelkastanienwäldern bekleidet, höher hinauf wird dieser Wald von lockeren 

Kieferwäldern ersetzt. 

Obschon es ein ziemlich gut entwickeltes Straßennetz gibt, kommt man im 

Übersichtskarte der Insel Elba. 
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Gebirge nur an engen Maultierpfaden empor. Eine schlecht befahrbare Straße gibt 

es noch von Marciana in südwestlicher Richtung; hier erreicht man mit ailmähligen 

Steigungen über die Südflanke des Mt. Capanne eine Seehöhe von 960 m (Le 

Calanche). 

Die östlichen und mittleren Teile der Insel mit niedrigeren Hügeln sind teilweise 

von Äckern und Gärten eingenommen, abgewechselt mit kleineren offenen Wald¬ 

beständen niedrigeren Wuchses. An der Küste findet man Gariguen wie auf dem 

Festland. 

Das milde Klima der Insel, an allen Seiten vom Mittelmeer umspült, macht Elba 

zu einer der landschaftlich anziehendsten Gegenden Italiens. 

Die geringen Entfernungen ermöglichen innerhalb kurzer Zeit einen Überblick 

der gesamten Insel zu gewinnen. 

Selbstverständlich aber erlaubt ein kurzer Aufenthalt nicht die gesamte Tagfalter¬ 

fauna zu beobachten bzw. zu erbeuten; die Ergebnisse laden aber zu einem späteren 

Besuch ln einer anderen Zeit des Sommers ein. 

Aufzählung der auf der Insel Elba beobachteten Tagschmetterlinge. (Die An¬ 

gaben l.c. beziehen sich auf: Verity, Le farfalle diurne dTtalia, Band und Seite). 

Thymelicus acteon Rott (l.c. I : 103). Rio Elba. 

Lycaena phlaeas nigrioreleus Verity (l.c. II : 55). Allenthalben häufig. Die Insel¬ 

population hat in der Mehrzahl eine verdunkelte Vf 1 Oberseite, ins Besondere bei 

den cf ; selten entwickelt diese Population m.o.w. gut ausgebildete Schwänzchen, 

wie ich sie von Rom und besonders von Sizilien besitze. Wie Verity deutlich 

schreibt (l.c. : 55), dehnt sich bei ssp. nigrioreleus die Verdunkelung auf den 

Vfln. hinter der Zelle und Mediane III aus, während der vordere Raum unver- 

dunkelt bleibt und leuchtend kupferfarbig damit kontrastiert. 

Lampides boeticus L. Fetovaia. 

Lycaenopsis argiolus L. Nicht selten, auch in Gärten. 

Aricia agestis subcalida Vty. Häufig. 

Polyommatus icarus Rott. Häufig. 

Strymonidia ilicis Esp. Le Calanche (960 m). 

Iphidides podalirius L. Rio Elba. 

Leptidea sinapis L. Marciana (380 m). 

Pontia daplidue L. Spiaggia di Mola. 

Pieris rapae L. Häufig. 

Pieris brassicae L. Häufig. 

Co lias crocea Fourcr. Nicht seiten. 

Melitaea didyma leopardata Vty. Rio Elba. 

Mellicta athalia Rott. Nicht selten. 

Issoria lathonia florens Vty. Sehr allgemein. 

Aglais urticae L. M. Capanne. 

Pararge aegeria vulgaris Z. Nicht selten in Laubwäldern (Marciana, Spiaggia 

di Mola). 

Lasiommata megera L. Häufig. 

Coenonympha corinna elbana Stdgr. Häufig im Westen der Insel, von Marciana 

aufwärts nach dem Gipfel des M. Capanne (1019 m); ebenfalls aber erbeutet 
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Coenonympha connnct elbana Stdgr. Elba, 26-30.VI.1968. 1. M. Capanne 1019 m. 2. ab. 

energica Bub., Le Calanche 960 m. 3. ab. macrophthalmzca Bub., Marciana 380 m. 

an der Südküste (Fetovaia) und in einem kleinen Laubwald unweit der Ostküste 

(Spiaggia di Mola); an anderen Stellen wo ich sammelte jedoch gänzlich fehlend. 

Anscheinend ersetzt die Art auf Elba C. arcania, weil sie ein ähnliches Biotop 

bewohnt, während sie auch in der Flugart am meisten dieser Art ähnelt. 

Diese Inselform, die später auch auf dem italienischen Festland (Monte Argen- 

tario) beobachtet wurde, ist von der Nominatform konstant verschieden durch die 

schwarzen Punkte auf der Hfl.-Oberseite.1) 

Bei keinem der von mir erbeuteten 50 Exemplare fehlen diese schwarzen Punkte, 

obschon sie in einzelnen Fällen auch m.o.w. erloschen sind. 

Die Hfl.-Unterseite zeigt eine Reihe von 6 weißgekernten Ozellen; die oberste 

dieser Ozellen ist größer als die 5 übrigen und steht ein wenig abseits; die ge¬ 

schwungene Reihe besteht aus 5 Ozellen, wovon die 3 mittleren am größten sind 

und eine gerade Linie bilden. 

Wenn die schwarzen Punkte an der Oberseite weniger deutlich ausgebildet sind, 

dann sind auch die Ozellen an der U.-Seite, mit dem äußeren der geschwungenen 

Linie anfangend, m.o.w. zurückgebildet. Bei einigen Exemplaren ist auf der Hfh- 

Oberseite von den schwarzen Punkten nur noch einer übrig geblieben, an der 

U.-Seite dieses Stückes sind die äußeren Ozellen ganz verschwunden. 

Von den von Verity angeführten Aberrationen sind in meinem Material die 

nachfolgenden vertreten: 

1) Wenn diese bei den Korsikastücken Vorkommen, handelt es sich um die ƒ. ocellata 

Pionneau (L’Echange, 1929). 

Das Vorkommen von C. corinna auf Sizilien wurde von Verity vorläufig zurückgewiesen; 

die ursprüngliche Angabe bei Hübner ( 1805)ist wahrscheinlich auf ein falsch bestimm¬ 

tes Exemplar gegründet. 
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macrophthalmicaBvb&cEk (Verb. zool.-bot. Ges. Wien 72 : 30, 1923); die Ozellen 

der Hfl.-Unterseite größer als normal. 

energica Bubacek (Ix. 1923); der schwärzlich braune Außenrand der Flügel ist 

stark ausgebildet und umschließt auch das Apikalauge. Bei einem Drittel der 

Exemplare trifft das zu. 

Dagegen sind die sog. „defizienten” Aberrationen im Elba-Material nicht ver¬ 

treten. Nur ein Exemplar hat auf der Hfl.-Oberseite nur noch einen schwarzen 

Punkt; unten sind die beiden äußeren Ozellen ganz verschwunden. 

Was die Flugzeit anbelangt hat Querci-Romei auf Elba die $ $ vom 18.V- 

5.VI und die Ç $ vom 16.VI-18.VI beobachtet (1. Generation), während ich 

beide Geschlechter in der letzten Juniwoche erbeutet habe. Offenbar hat auch der 

ziemlich kalte Vorsommer Einfluß auf das Auftreten gehabt2). Man kann Verity 

beistimmen, wenn er sagt: „Die geographische Variabilität ist deutlich ausgebildet 

in sofern daß es zwei Rassen gibt, welche mit den Extremen ihrer Variationsbreite 

übereinstimmen. ’ ’ 

Coenonympha pamphilus L., Nur lokal auftretend. Es ist auffallend, daß diese 

Art vollständig fehlt an den Stellen wo C. corinna häufig ist. Wir erbeuteten ein 

Exemplar von C. pamphilus bei Procchio; dieses gehört zur ssp. marginata Heyne- 

Rühl. 

Pyronia cecilia Vall. ( = ida Esp.). Nicht selten (Rio Elba). 

Pyronia tithonus L. Anscheinend lokal; ich fand die Art in einem schmalen 

Laubwaldstreifen bei Spiaggia di Mola; sie fehlte aber an den anderen für die Art 

geeigneten Stellen. Die Exemplare gehören zu ssp. infrafusca Vty. (Lambillionea 

37 : 229, 1937; id. Le. IV: 257, Taf. 68, Fig. 27-31). 

Diese weit verbreitete ssp. findet sich auch in der Poebene (Bergamo, Turin), 

südwärts auch an der toskanischen Küste (Versilia) und S. Pietro Avellana (MoL’se) 

und Fregene an der Küste bei Rom. 

Maniola jurtina L. Allgemein. Verity nennt die Inselpopulation emihispulla 

{Ent. Rec. 30 : 24, 1919) und sagt, daß sie ähnlich praehispulla Vty. von dem 

Kontinent sei, ausgenommen die Entwicklung des hellbraunen Mittelbandes aut 

den H.fl. der 9 $ . 

Hipparchia aristaeus Bon. Bereits Verity (lx. IV; 304) schreibt: „Das all¬ 

gemeine Aussehen von aristaeus, genügend verschieden von jenem der semele, 

hat seit langer Zeit schon die Vermutung aufgeworfen, daß es sich um zwei Arten 

handele.” 

De Lattin (Ent. Zeitschr. 59 : 113-119, 124-126, 131-132, 1949) berichtete 

über seine vergleichende Untersuchungen der männlichen Genitalorgane der 

„semele-Gruppe”. Er kam sofort zu der Schlußfolgerung, daß semele, wie sie 

etwa von Seitz auf gef aßt wird, eine ausgesprochene Sammelart darstellt. 

Verity sagt, dass die beiden Formen in Sizilien Standorte bewohnen die „nach 

Natur und Klima verschieden sind und sich nicht mischen”. 

In rezenter Zeit hat G. Sticeiel (Boll. Accad. Gioenia di Scienze naturali, 

[4], 6, fase. 6, 1962) seine Beobachtungen über diese beiden Arten in Sizilien 

2) Als Flugzeit wird von Verity für die 2. Generation die Periode vom 6.VIII bis zum 

10.IX angegeben. 
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veröffentlicht; auch er kommt zu der Schlußfolgerung, daß semele und aristaeus 

zwei gute Arten darstellen, nicht nur auf Grund der konstanten Unterschiede des 

männlichen Genitalapparates3), sondern auch weil die beiden Arten zwar im selben 

Gebiet fliegen (Etna!) aber sich nicht untereinander kreuzen. Er betrachtet H. 

semele und H. aristaeus als „sympathische Arten”. 

Auf Elba ist nur H. aristaeus beobachtet worden; sie ist an vielen Stellen nicht 

selten. 

Hipparchia neomiris Godart (l.c. IV; 314). Diese von Korsika, Sardinien und 

Elba bekannte Art wird von der letztgenannten Insel als sehr häufig auf dem 

M. Capanne (von Marciana aufwärts bis zum Gipfel) erwähnt. Die Flugzeit wird 

mit dem Monat Juli angegeben. Ich erbeutete ein frischgeschlüpftes Exemplar am 

Gipfel des M. Capanne; offenbar was es eines der ersten Stücke der einzigen 

Generation. 

SOMMARIO 

Elenco di qualche farfalle diurne raccolte dall’autore nell’isola d’Elba nell’ultima 

settimana di giugno 1968. 

Coenonympha corinna elbana abondantissima al M. Capanne (m. 1019) e 

qualche altre località; i due sessi furono raccolti. La ssp. elbana si distingue dai 

punti neri sul disopra delle ali posteriori e la loro variazione viene descrita. 

Bennebroek (Niederlande), van Ittersumlaan 32. 

3) H. aristaeus wird gekennzeichnet durch stark gewölbtes Tegumendach; Uncus verdickt, 

Subunci kürzer als bei semele; Processus inferior kräftig entwickelt, flach dreieckig; 

Aedoeagus kontinuierlich gebogen, gegen die Basis kräftig erweitert; Coccum eingeschnürt. 

Antichloris eriphia Fabricius (Lep., Ctenuchidae). In Ent. Ber. 28: 162, 1968, vermeldde 

Asselbergs enkele in ons land aangetroffen adventieven. Hierbij was een exemplaar van 

Antichloris eriphia Fabricius, gekweekt uit een spinsel, dat vastgehecht zat op een banaan. 

De vlinder hoort thuis in Zuid-Amerika en is verwant aan onze Amata phegea L. 

In augustus 1967 ving de heer Vranken een exemplaar van deze soort tegen een ver¬ 

lichte etalageruit te Echt. In 1968 kreeg hij op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandig¬ 

heden weer een exemplaar te pakken. In de onmiddellijke nabijheid van de vindplaats is een 

groentehandel gevestigd. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 

Spialia sertoria Hoffmansegg (Lep., Hesperiidae). Bij het overprikken van de collectie- 

Franssen (Natuurhist. Museum, Maastricht) in nieuwe dozen vond ik tussen zijn kleine 

serie van Pyrgus malvae L. een exemplaar van Spialia sertoria Hoffmansegg, gevangen te 

Maalbroek bij Roermond op 9.VI.1919. Van dezelfde vindplaats en datum bevinden zich 

enkele exemplaren van Pyrgus malvae L. in de verzameling. 

Van sertoria zijn slechts weinige vindplaatsen buiten het Krijtdistrict bekend, ongetwijfeld 

afkomstig van zwervers (Cat. Lempke, 1ste supplement). 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 
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Notes on some Indonesian Lycaenidae 

by 

E. J. NIEUWENHUIS 

The following Indonesian Lycaenidae in my collection — now in the Natuur¬ 

historisch Museum at Rotterdam —- gave me so many difficulties that it is perhaps 

of interest to other entomologists to mention them. 

Arhopala camdana arjuna, nov. subsp. (fig. 1 J1, 2 Ç, 3 J1 underside). 

Several years ago I received from Mr. A. M. R. Wegner, then director of the 

Museum Zoologicum Bogoriense at Bogor (Indonesia) an old collection of 

Javanese lycaenids in a rather poor condition, and in it specimens to which even 

Toxopeus had given his energies in vain. Thus I found a couple of an Arhopala 

species, captured by Mrs. Walsh in June 1940 near Soebah, a rather obscure 

locality. Fortunately, Toxopeus had added “between Pekalongan and Semarang”, 

i.e. the north coast of Central Java. Furthermore he had written on the envelope 

“arjuna in litt.”. I received further data on this species when the late Prof. W. 

Roepke showed me Toxopeus’s own copy of his list of the Javanese Lycaenidae 

(1929), brought up to date with annotations made in later years. On p. 219 I found 

inserted under the genus Amblypodia Horsf. between the numbers 17 and 18 the 

new number 17-bis, arjuna Tox. i.l. with the observation “a very rare species 

from coastal areas, known from Noesa Kembangan (Drescher) and Kangean 

(Walsh)”. Noesa Kembangan is an island near the southern coast of Central Java, 

the Kangean islands are situated east of Madura. Thus Toxopeus already knew 

this species, when he received the above-mentioned specimens from Soebah. His 

specimens from Noesa Kembangan are probably in the Museum Zoologicum 

Bogoriense, and as to the specimens from the Kangean islands I refer to what is 

said hereafter about the subspecies from these islands. 

Evans (1957) divided the Arhopala group of Lycaenidae into several genera 

and as a result the name Narathura Moore, 1878, was applied to a vast majority 

of the members of the Arhopala group. His genus Narathura was split up into 

several groups and subgroups, and by making use of his paper I found my speci¬ 

mens belonged to the anthelus group (camdeo subgroup). J. N. Eliot (1963) 

studied the Malayan members of the Arhopala group again and, in my opinion, 

correctly rejected the genera of Evans, with the exception of Flos Doherty, 1889, 

as the differences are at most of only subgeneric nature. So all the members of 

Evans’s Arhopala group, except those belonging to Flos Doherty, were united 

under the name Arhopala Boisduval, 1832. Eliot also divided this genus into 

several groups of species and with his paper in hand I again came to the camdeo 

group. Owing to the paucity in collections of the members of this group it was 

impossible to trace the species name of my specimens, and only with the indis¬ 

pensable assistance of Lt.Col. J. N. Eliot, Taunton (Somerset), who made a 

profound study of the collections of the British Museum (Natural History), I am 

authorized to say, that we have to do with a new subspecies of Arhopala camdana 

Corb., 1941. Corbet described the nominate subspecies as Arhopala camdeo cam¬ 

dana, and in 1946 gave a figure of the female underside on plate 1, fig. 6. 
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Fig. 1-3. Arhopala camdana arjuna nov. subsp. 1. $ ; 2. $ ; 3. $, underside. Fig. 4-6. 
camdana kangeana nov. subsp. 4. $ ; 5. $ ; 6. underside. All figures slightly enlarged. 

A figure of the underside of a male is to be found on plate 29, fig. 2 in Eliot 
(1963). 

After comparison in the British Museum (Natural History) Lt.Col. Eliot says: 
“In the male the ground colour of the upperside is paler than A. c. camdana Corb. 
resembling A. dispar Riley & Godfr. but without a whitish patch at end cell of 
the forewing. Underside not very different to camdana but the markings contrast 
better. In the female the ground colour of the upperside is considerably paler than 
in camdana and a little paler than in females of camdana fracta Evans from Assam 
and Tenasserim in the national collection. Borders intermediate between this female 
and that of A. c. camdana. Underside rather dose to fracta females, differing from 
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camdana in having a faint purplish tinge with more contrasted markings5’. 

It is with pleasure that I am able to maintain for this subspecies the in litteris 

name, which Toxopeus already bestowed upon it. So this Javanese subspecies is 

named Ar hop ala camdana arjuna nov. subsp. 

Holotype, J1, Soebah, June 1940 (Mrs. Walsh legit) in Natuurhistorisch Museum 

at Rotterdam. 

Allotype, 9 , Soebah, June 1940 (Mrs. Walsh legit) in Natuurhistorisch Museum 

at Rotterdam. 

Arhopala camdana kangeana, nov. subsp. (fig. 4 <ƒ, 5 $ , 6 ç? underside). 

As mentioned above Toxopeus received his arjuna also from the Kangean 

islands. I found a couple in the collection Mr. Wegner sent to me. This is a 

distinct subspecies as Lt.Col. Eliot tells me. The male differs from all other forms 

in the complex in that the ground colour becomes more violet towards the wing 

margins. In this respect it recalls the very closely allied and also extremely difficult 

camdeo opalina complex and A. anarte Hew. The underside has a more purplish 

ground colour with more strongly contrasted markings, showing an approach to the 

typical A. camdana fracta Evans from the Karen Hills (Mid-Burma). 

Holotype, <$, Petapan (Kangean isl.), 20 September 1954 (Kalis legit) in 

Natuurhistorisch Museum at Rotterdam. 

Allotype, Ç, Petapan (Kangean isl.), 19 September 1954 (Wegner legit) in 

Natuurhistorisch Museum at Rotterdam. 

Arhopala opalina fruhstorferi Röb., 1897. 

Evans (1957, p. 92) in his catalogue of the Arhopala group mentions this 

subspecies from Mid and South Burma and Sumatra. Though he refers to the 

figure in Piepers & Snellen (1918, plate 24, fig. 108) where this species has 

been erroneously named aedias Hew., he did not believe in the locality Java. 

Toxopeus (1929, p. 219) records under No. 17 Amblypodia camdeo (?) 

Moore referring to the above-mentioned fig. 108 in Piepers & Snellen’s book. 

In his later annotations he changed the name correctly in A. fruhstorferi Röb. 

“a very rare species, only 2 females known and a male seen by me in September 

1941 near Tjirangang (Tjandjoer) in West Java”. This confirms the opinion, 

which Lt.Col. Eliot gave me by letter, believing Evans was wrong in discounting 

the Javanese origin of fruhstorferi. 

Arhopala myrzala cardinaali, nov. subsp. (fig. 7 9,8 9 > 9 cf underside; fig. 

10 Arh. myrzala lammas Cork, <T, und., Malaya). 

This is a distinct subspecies from Billiton. The specimens of this island are at 

once recognizable on the underside of the male by the lilac-whitish apical patch 

of the forewing, which colour occurs also on the hindwing distad of the postdiscal 

spot 5, 6, and 7, and the end-cell spot. The female has only the apical patch at 

the underside of the forewing. Named after Mr. H. Cardinaal, who did so much 

useful work in collecting butterflies in this island. 

Holotype, <ƒ, Ajer Nunsang (E. Billiton), 29 January 1951 (H. Cardinaal legit). 

Allotype, 9 > Gng. Seloemar (E.Billiton), 9 March 1951, (H. Cardinaal legit). 

Both in the collection of the Natuurhistorisch Museum at Rotterdam. 
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Fig. 7-9. Arhopala myrzala cardinaali nov. subsp. 7. $ ; 8. $ ; 9. $, underside. Fig. 10. Arho- 

pala myrzala lamrnas Corbet. $, underside. Fig. 11, 12. Arhopala straatmani nov. spec. 11. $ ; 

12. $, underside. All figures slightly enlarged. 

Arhopala straatmanni, nov. spec. (fig. 11 çf, 12 J1 und.). 

A large species (24 mm from base to apex forewing). The upperside has a 

beautiful shining dark blue colour. Black border forewing nearly 1 mm, hindwing 

1 mm, 2 mm along costa and dorsum of hindwing. The underside brown-greyish 

with dark brown spots each with a light grey border. Belongs to the aed/as sub¬ 

group of Evans (1957), p. 92. 

According to Mr. G. E. Tite, British Museum (Natural History), this species 

is not present in the national collection. 

Named after my friend Raymond Straatman, a successful collector in the 

Indonesian and Pacific regions during many years. 
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Fig. 13-15. Arbopala moolaiana javcma nov. subsp. 13. $ ; 14. $; 15. $, underside. 

Fig. 16, 17. Drupadia johorensis Cowan. 16 $ ; 17. $, underside. All figures 'X 1-4. 

Holotype, J1, Lambarese, 100 km north of Palopo (Central Celebes), 12 July 1966 

(R. Straatman legit). 

Paratype, J1 of the same locality, 8 June 1966 (R. Straatman legit.). 

Both in the collection of the Natuurhistorisch Museum at Rotterdam. 

Arhopala moolaiana javana nov. subsp. (fig. 13 ç?, 14 Ç, 15 cf und.). 

Evans (1957, p. 97) mentions a specimen from “Java” of Arhopala moolaiana 

maya Evans, 1932, the subspecies from Mergui, Victoria Point and Peninsular Siam. 

As. Evans doubted the locality Java, it is interesting that I found a male and a 

female from West-Java in the above mentioned collection of Mr. A. M. R. Weg¬ 

ner. Lt.Col. Eliot was kind enough to compare these specimens with the series 
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in the national collection. “The Javanese specimens are very close to the subsp. 

maya Evans but in both sexes the blue colour is slightly paler and less opaque. In 

addition the Javanese female has a slightly more violet tinge than the female of 

the subsp. maya Evans. In the collection of the British Museum (Natural History) 

is a single male, ex Felder collection, labelled Java, which apart from its normal 

size, does not differ from your small male. I think the Javanese form might just 

be worth describing as a distinct subspecies”. 

Holotype, J1, Oedjoeng Genteng (West-Java), May 1939 (Mrs. M. E. Walsh 

legit). 

Allotype, Ç, Oedjoeng Genteng (West-Java), May 1939 (Mrs. M. E. Walsh 

legit). 

Both in the collection of the Natuurhistorisch Museum at Rotterdam. 

Paratypes, a <ƒ and a <j> from W.Java (Zandbaai) 1893 and 1894 resp. in the 

collection of the Rijksmuseum van Nat. Hist, at Leiden. 

Arhopala alaconia alaconia Hew., 1869. 

I already possessed a female of this species, received from R. Straatman who 

caught it near Meulaboh (W.-Atjeh). Working on the Straatman collection in 

the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie at Leiden I found another female, caught 

11 June 1948 by the same collector near Laut Tador, N.E. Sumatra. The Sumatran 

specimens are identical with the nominate form from Borneo. This is a very rare 

species in Sumatra and not present from there in the collection of the British 

Museum (Natural History). 

Drupadia johorensis Cowan, 1958 (fig. 16 <ƒ, 17 ç? und.). 

In the Straatman collection in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie at 

Leiden I found a male of this very rare species, caught near Meulaboh (W.Atjeh) 

on 17 January 1954. 

I sent it for review to Lt.Col. C. F. Cowan, Berkhamsted (Herts.), the 

wellknown specialist on the Drupadia group of Lycaenidae, who told me that 

it is the first Sumatran specimen of his Drupadia (“Marmessus”) johorensis 

Cowan (1958), a rare species from Malaya, erroneously mentioned by Corbet & 

Pendlebury (1958), p. 348, as Ritra cinesia cinesoides De Nie. 

In Cowan’s paper (1958), owing to a misunderstanding of the editor, this 

species is mentioned as Marmessus “new species” but on the accompanying plate 4, 

fig. 1 and 2, the name johorensis was inserted fortunately and this name has 

been saved. 

Acknowledgements. It appears from this paper that the author is much 

indebted especially to Lt.Col. J. N. Eliot, Taunton, but also to Mr. G. E. Tite, 

Tring, and Lt.Col. C. F. Cowan, Berkhamsted. Without their help it would not 

have been possible to solve the problems. I also wish to thank Prof. Dr. L. D. 

Brongersma and Dr. A. Diakonoff, respectively Director nd Keeper of the 

Museum van Natuurlijke Historic at Leiden for permitting me to study the butter¬ 

flies, which Mr. R. Straatman collected in North-Sumatra. 
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Macrolepidoptera in Midden-Limburg in 1968 

door 

C. OTTENHEIJM en J. ROOTBEEN 

Hoewel de vangsten in 1968 niet 20 opvallend goed waren, zijn er natuurlijk 

toch wel enkele soorten bij, die het vermelden waard zijn. 

Harpyia bicuspis Borkhausen. Meinweg en Lomm, drie exemplaren in juni; 

Vlodrop, twee exemplaren op 5 juli. 

Hybocampa milhauseri Fabricius. Meinweg, 3 mei, één exemplaar. 

Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Meinweg, 27 mei, één exemplaar, 30 juni 

zes stuks; Lomm, 18 juni en 1 juli telkens twee exemplaren. 

O dontosia carmelita Esper. Tegel en, 20 en 29.IV, Meinweg, twee op 3.V, 

Vlodrop 10 van 16-19.IV. 

Orgyia ericae Germar. Tegelen, 10.VIII één exemplaar op licht. 

Lymantria monacha L. Meinweg, acht exemplaren in juli. 

Poecilocampa popuit L. Lomm, 9 november zeven çf $. 

Mdlacosoma castrensis L. Op 26 mei werden te Horn 40 jonge rupsen gevonden. 

Van 23 juli tot 12 augustus leverden deze 29 cf c? °P en van 6 tot 11.VIII 10 Ç $ . 

Mdcrothyldcia rubi L. Een Ç van Meinweg, 27 mei, waarvan de linker vleugels 

licht bruin en de rechter vleugels donker bruin gekleurd zijn. 

Dendrolimus pint L. Meinweg, 30.VI één JL 

Epicnaptera tremulifolia Hübner. Meinweg, 3 mei één çf. 

Odonestis pruni L. Belfeld, 5 .VIII één J1. 

Endromis versicolor a L. Vlodrop, 16 april één Ç en 18 april één <f. 

Tethea fluctuosa Hübner. Vlodrop, 27 mei twee en 5 juli drie exemplaren; Mein¬ 

weg, 23.VII één exemplaar. 

Pelosia obtusa Herrich-Schäffer. Vlodrop, 5 juli één exemplaar. 

Scidpteron tabaniformis Rottemburg. Steijl, 25 juni een vlinder uit een gevonden 

rups. 
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Aegeria tipuliformis Clerck. Beesel, 13 exemplaren in juli. 

Aegeria myopaeformis Bkh. Beesel, 30 in juli. 

Chamaesphecia empiformis Esper. Beesel, 24 stuks in juli; Tegelen, van 30 juni 

tot 8 augustus 20 exemplaren. 

Zeuzera pyrina L. Belfeld, 5 augustus één exemplaar. 

Phragmataecia castaneae Hübner. Venraij, 19 juni één exemplaar. 

Rhyacia simulans Hufnagel. Vlodrop, 5 juli drie exemplaren; Belfeld, 16 sep¬ 

tember één exemplaar. 

Anaplectoides prasina Den. & Schiff. Vlodrop, 5 juli één exemplaar. 

Mythimna turca L. Vlodrop, 26 juni zes stuks, op 12 juli zeer gewoon. 

Mythimna conigera L. Vlodrop, 5 juli één exemplaar. 

Brachionycha sphinx Hufnagel. Lomm, 12 exemplaren in november. 

Enargia paleacea Esper. Belfeld, 22 exemplaren in juli, acht in augustus. 

Aporophyla nigra Haworth. Belfeld, 14 september één; Vlodrop, 4 oktober 

twee cf cf. 

]aspidia deceptoria Den. & Schiff. Meinweg, twee exemplaren op licht op 27 mei 

en 30 juni; Blerick, één op 14 juni. 

Nycteola revayana Scopoli. Vlodrop, 4 oktober drie exemplaren; Belfeld, 14.X 

twee stuks. 

Colocasia coryli L. Te Belfeld was de soort talrijk op 29 juli. We namen niet 

minder dan tien stuks van de zwarte f. melanitica Haverkampf waar. Op 30 juli 

was het aantal sterk verminderd. Toch troffen we ook toen nog vier zwarte 

exemplaren aan! 

Diloba caeruleocephala L. Venraij, één op 17 oktober. 

Polychrysia moneta Fabricius. Steijl, één op 20 juni, twee e.l. op 17 en 19.VIH; 

Meinweg, 17 september één op licht. 

Catephia alchymista Den. & Schiff. De laatste jaren weer veel zeldzamer ge¬ 

worden. We zagen slechts één te Linne op 12 mei. 

Colobochyla salicalis Hübner. Meinweg, vier stuks in juni; Lomm, één op 18 juni. 

Trisateles emortualis Den. & Schiff. Meinweg, drie exemplaren in juni; Tegelen, 

één op 4 juli. 

Idaea sylvestraria Hübner. Meinweg, 23 en 31 juli, telkens één exemplaar. 

Sterrha straminata Borkh. (inornata Hübner). Venraij, 19 juni. 

Melanthia procellata Den. & Schiff. Vlodrop, 26 juni één exemplaar. 

Trip hosa dubitata L. Vlodrop, 16 april, Tegelen, 20 april, telkens één exemplaar. 

Lobophora halterata Hufnagel. Tegelen, 20 april twee stuks ; Meinweg, 27 mei. 

Trichopteryx carpinata Borkhausen. Tegelen, drie exemplaren in april; Vlodrop, 

één op 19.IV; Venlo, drie op 8 mei. 

A cas is viretata Hübner. Belfeld, één op 10 mei. 

Summary 

More or less interesting Macrolepidoptera caught in the central part of Nether¬ 

lands Limburg in the course of 1968. 

Steijl, Roermondseweg 112. 

Blerick, Nieuwborgstraat 107. 
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Enkele Nederlandse Syrphidenvangsten (Syrphidae, Dipt.) 

door 

V. S. VAN DER GOOT 

Platycheirus ovalis Becker. Nieuw voor de fauna. Deze soort is naar het $ 

beschreven uit het Oeralgebergte. In Zwitserland troffen we (Lucas en ik) in 

de zomer van 1968 enkele op de gewone Plat. peltatus Mg. gelijkende 9 $ aan, 

die echter een paarsig glanzend borststuk hadden en veel meer afgevlogen 

waren dan de echte Plat. peltatus $ 9. Bovendien hadden de achterlijfsvlekken 

een iets rodere tint dan de wittige vlekken van Plat. peltatus en waren ze 

vierkant en niet met schuin aflopende achterranden, zoals bij Plat. peltatus 9. 

Vervolgens ontdekte ik onder Nederlands materiaal van de heer Van AarTSEn 

deze soort (ook 9 9 ) en vond een exemplaar in mijn eigen collectie uit ons 

land. De heer Laska (Olomouc, Tsjechoslowakije) schreef me omstreeks de¬ 

zelfde tijd, dat hij in Tsjechoslowakije een nieuwe Platycheirus-soort gevonden 

had. Later schreef hij me dat het Plat. ovalis Becker was (hij had $.$) en hij 

stuurde me een paartje van zijn materiaal. Ik stuurde toen een 9 van het mate¬ 

riaal van Van Aartsen op en Laska bevestigde wat ik al opgemerkt 

meende te hebben. Ook ons materiaal bleek tot de vermelde soort te behoren. 

Verder is ovalis ook al gevonden in Lapland door VoCKEROTH (mond. med.) 

en in Joegoslavië door Lambeck. De soort lijkt dus precies op Plat. peltatus, 

maar vliegt vroeger in het jaar, voor zover bekend in één generatie. Plat. pel¬ 

tatus heeft vele generaties over het gehele jaar verspreid. Hoe het 9 van 

Plat. ovalis onderscheiden kan worden heb ik al vermeld. Het $ kan direct 

herkend worden, omdat het tweede tarslid van de voorste poten sterk verbreed 
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is (veel breder dan lang) en met het eerste lid een schijf vormt. Ik bezit een 

9 uit het Bunder bos, 15.V.1966. 

Syrphus friuliensis v.d. Goot. Na onderzoek van de genitaliën bleek dit een 

aparte soort, die als Syrphus claviger door Frey werd beschreven. Deze naam is 

echter gepreoccupeerd. Ik heb de soort als subspecies van S. venustus Mg. 

beschreven uit de Julische Alpen (Italië). Ze bleek ook in Nederland voor te 

komen. Het eerst is ze vermeld door Lambeck in Agrion van december 

1959 en nogmaals door Lambeck in Ent. Eer. 21, 1961, van Bilthoven 

en Vaals. Lucas vermeldde in hetzelfde deel van Ent. Ber. hetzelfde 

dier van Vaals. In 1967 vermeldde Van Aartsen deze soort van Rijssen, 

Bentveld en de Lutte. Van der Goot & Lucas vermeldden in hetzelfde jaar 

een $ uit het Bunder Bos. MeuEEEDS vermeldde in 1968 twee $ 9 van 

Boukoul (Swalmen). Ik heb verder een $ in het Heilooër bos gevangen, 

I2.V.1968. Deze soort is door Lucas en mij ook verzameld in Zwitserland 

en Oostenrijk, zodat ze nu bekend is uit Scandinavië, Tsjechoslowakije (meer 

dan 50 exemplaren door mij gedetermineerd uit het Krkonose-gebergte), Roe¬ 

menië (in mijn collectie, leg. BradESCu), Bulgarije (door Bankowska ver¬ 

meld), Rusland (Frey en Hippa) en de vier bovengenoemde landen. Voor 

zover bekend komt ze dus in Europa voor van de Alpen tot in Scandinavië. 

Syrphus ochrostoma Zett. Een 9 van Geulhem, 2.VI. 1968. Een over het 

algemeen zeldzame soort. 

Pocota per sonata Harris ( — apiformis Schrank). Deze soort is zeer zeldzaam 

en is in 1953 voor het laatst vermeld door Th. van Leeuwen van Terwinselen, 

i5.IV.i952. Van Doesburg vermeldde twee $ $ uit Soestdijk (20.IV.1946 

en 27.V.1949) en een exemplaar door Kabos te Bussum verzameld. Ik ving 

een $ in Cadier, 26.V.1969. Als de exemplaren van Kabos en Van Leeuwen 

geen $ $ zijn is geen $ uit Nederland bekend. De soort vliegt op bloemen 

van bomen en struiken. Het mijne komt van een meidoorn. 

Cr i or hi na floccosa Mg. Van deze soort heb ik het aantal uit ons land bekende 

exemplaren vrijwel verdubbeld. In totaal ving ik 10 exemplaren te Cadier op mei¬ 

doorn: 26.V.1969, twee mannetjes, drie wijfjes; 27.V.1969, drie mannetjes, twee 

wijfjes. 

Criorhina pachymera Egger. Nieuw voor de fauna. In de collectie-VAN 

Doesburg bevindt zich een $ door hem gedetermineerd en verzameld door 

Prof. Boyes van de Hoge Veluwe, 5.VI. 1965. Toen ik dit exemplaar gezien 

had, viel mij de gelijkenis op met exemplaren van het genus Brachypalpus. 

Het bleek nu, dat het $ dat ik als Brachypalpus eunotus Loew vermeld had, 

ook tot deze soort behoorde (Bunde, 19.V.1964). Verder heb ik onlangs drie 

exemplaren gevangen in het Bunder bos (twee mannetjes en een wijfje, 17.V. 

1969). De soort lijkt veel op Brachypalpus eunotus, maar de grijze lengtelijnen 

op het borststuk (het kenmerk van eunotus) zijn flauwer en de doorntjes op 

de onderzijde van de achterdij (het genuskenmerk van Brachypalpus) ontbreken. 

De soort lijkt ook veel op Brachypalpus bimaculatus en B. meigeni, maar behalve 

dat de genoemde doorntjes ontbreken, raken de ogen van het $ elkaar niet, 

doch zijn gescheiden door een flinke tussenruimte. In tegenstelling tot B. bima¬ 

culatus en B. meigeni zijn bij B, eunotus de ogen ook door een tussenruimte 
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gescheiden en gaat dit kenmerk dus niet op. Criorhina pachymera heeft verder, 

vooral bij het $, sterk verdikte achterdijen. Al mijn exemplaren komen van 

bloeiende meidoorn. 

Criorhina ranunculi Panzer. Hiervan zijn een half dozijn vindplaatsen uit 

ons land bekend. Een 9 van Cadier, 26.V. 1969 van de onvolprezen bloeiende 

meidoorns. 

Sericomyia lappona L. Een $ van het Naardermeer, 7.VI.1969. De soort 

is daar toch allerminst gewoon, want dit is het enige exemplaar dat dit jaar 

daar gezien is. In Noord-Europa schijnt ze plaatselijk vrij veel voor te komen 

en ook in de Alpen hebben Lucas en ik wel eens een serie bemachtigd. 

Temnostoma bombylans Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 3.VI.1968, $. Nadat Lucas 

een keer een serie van deze vindplaats verzameld had, is ze er nooit meer in aantal 

aangetroffen. Dat zal wel geen kwestie van wegvangen zijn, maar van fluctuatie in 

het soortbestand. 

Temnostoma vespiforme L. Bunder bos, 2.VI.1968; Valkenburg, Ravensbos, 

27.V.1968, $. Deze soort was in 1968 juist vrij talrijk. Ik heb nog drie exem¬ 

plaren gezien waarvan één zelfs in mijn net. Dit dier zag echter kans weer weg 

te vliegen. Het is een prachtige zeer snel vliegende soort. Het aantal exemplaren 

uit Nederland bekend ligt omstreeks de twintig van een dozijn vindplaatsen. 

Het aantal is een schatting, omdat niet iedereen de exemplaren heeft opgegeven. 

Calliprobola spedosa Rossi. Nieuw voor de fauna. De heer Kabos heeft me 

al lang geleden eens aangemoedigd dit dier in Nederland te vangen (hij had 

een exemplaar uit de Ardennen). Hij kan nu tevreden zijn, want ik ving een 

$ te Rijckholt in het Savelsbos, 3.VI.1968, toen dit dier zo vriendelijk was 

vlak voor me op een braamblad te gaan zitten. Ik herkende de soort ogen¬ 

blikkelijk, hoewel ik hem nog nooit gezien had, want dit dier is een stokpaardje 

van de Syrphidologen. In „British Flies” staat: „It is, to our mind, one of the 

most handsome and exotic-looking of our British flies”. Een zeer mooie, van 

vele metaalglanzen voorziene, vrij grote vlieg. Nog nooit in Nederland gevangen, 

hoewel ook niet-Syrphidologen dit merkwaardige dier al gauw zullen meenemen. 

De soort komt op drie plaatsen in Engeland voor, is overal in Europa zeldzaam 

en gebonden aan oud bos. De larf is aangetroffen in beukemolm door Girsch- 

ner in de 19de eeuw. 

Xylota xanthocnema Collin. Ik heb dit dier als nieuw voor Nederland ver¬ 

meld uit de collectie van het Rijksmuseum te Leiden, maar vang hem niet veel. 

Van beide laatste jaren drie $ $ uit het Savelsbos te Rijckholt (3.VI.1968, 

en 15.VI.1969, twee <ƒ c? )• 

Summary 

Some rare Syrphid flies from the Netherlands. Among them three species 

new to our fauna: Platycheirus ovalis Becker, Criorhina pachymera Egger and 

Calliprobola speciosa Rossi. 

Amsterdam 1014, woonschip „Ophir” t.o. da Costakade 158. 



224 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.XII.1969 

De Aculeaten van de St. Pietersberg, met inbegrip van 

Louwberg en Jekerdal 

DOOR 

BR. VIRGILIUS LEFEBER 

Aanleiding tot deze publicatie is geweest: 

1. De steeds sneller voortschrijdende afgraving van de St. Pietersberg, op Neder¬ 

lands gebied door de ENCI, op Belgisch gebied voornamelijk door de CB.R. 

2. De reeds uitgevoerde en nog uit te voeren plannen tot normalisatie van de 

Jeker, waardoor weer heel wat interessante plekjes zullen verdwijnen. 

3. De verbreding van het Albertkanaal, die tussen 1972 en 1976 uitgevoerd zal 

worden, maar waarvoor de voorbereidende werkzaamheden al in volle gang 

zijn. De botanisch en entomologisch onbeschrijfelijk rijke taluds tussen Vroen- 

hoven en de Maas zullen daardoor verdwijnen. 

Er is getracht om alle vangsten, die in dit gebied ooit gedaan zijn, te verzamelen. 

Aan vele van de hieronder genoemde personen past een woord van dank voor 

hun medewerking, maar toch wel op de allereerste plaats de heer Jacques Petit, 

apotheker te Wonck, voor wie geen moeite te veel was om deze lijst zo volledig 

en exact mogelijk te maken. 

Gebruikte afkortingen: 

De cijfers 1 t.m. 18 verwijzen naar het kaartje. 

P.B.: het Nederlandse deel van de St. -Pietersberg in de gevallen, dat de juiste 

vindplaats niet meer te achterhalen was. 

M.P.: Montagne St. Pierre, dus het Belgische deel, voor dezelfde gevallen. 

(Mr) : Prof. Maróchal te Luik. Zie literatuurlijst, evenals voor de vier vol¬ 

gende afkortingen van auteursnamen: 

(CM): A. CRèvECOEUR en P. Mar6chal; (M-P) P. Mar6chal en J. Petit; 

(J.L.) : Prof. J. Leclercq te Gembloux; (As) : Dr. J. van den Assem. 

Collectiegegevens: 

(NM) Natuurhist. Museum te Maastricht, waarin o.a. opgenomen vele vangsten 

van Rector Cremers, Wim Maassen, Prof. H. Sanders en Br. Arnoud. 

(J.P.): Mr. J. Petit te Wonck: persoonlijke gegevens, waaronder enkele nog niet 

gepubliceerde. 

(H.S.) : Pastoor Drs. H. Sanders te Oirsbeek, of zijn broer, Br. Julianus Sanders 

(I), in mijn collectie. 

(Ar.): zeldzame vangst van Br. Arnoud in Natuurhistorisch Museum te Maas¬ 

tricht. 

(W.M.) : de heer W. Maassen te Maastricht. 

(M.A.) : Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

(Ts) : Gebrs. Teunissen te Best en/of Berghem. 

(V.L.) : Br. Virgilius Lefeber te Maastricht. 

(nog?) : in vele jaren niet meer gemeld. 

(1940) : laatste vangjaar, voor zover mij bekend. 
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1. Landgoed „De Schark”; 2. Napoleonsheuvel met groeve „De Tombe”; 3. Popelmondedal 

met Duivelsgrot en Wijngaardsberg; 4. St.-Pieter-Slavante (oosthelling) ; 5. Stortberg ENCI; 

6. Omgeving grenspaal 55; 7. Wolder (Wilre) en omgeving; 8. Nederlandse Jekerdal; 9. 
Kannerbos en omgeving, met ingang grotten; 10 en 11. Taluds van het Albertkanaal; 12. 

Thier des Vignes; 13. Thier de Lanaye (met 12 samen de oosthelling van de Mont. St.Pierre); 

14 en 15. Westhelling Mont. St.-Pierre; 16. Belgische Jekerdal; 17. Zandgroeve Bassenge; 
18. Thier de Lixhe en de Loën (gedeeltelijk afgegraven). 
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Wat de systematiek betreft heb ik gevolgd: Dt Klaus Warncke (1965) voor 

Andrena, P. Benno Cap. (1955) voor de andere bijen en P. Benno Cap. (1967) 

voor de wespen. 

APIDAE (bijen) 

Collates 

daviesanus Sm. : algemeen 

succinctus L.: 16 (M-P) 

Prosopis 

bipunctata F. : algemeen 

bisinuata Forst.: 8 (V.L) -14 

brevicornis Nyl. : 8-10-11»!3-14 

communis Nyl. : algemeen 

confus a Nyl. : algemeen 

conformés Forst.: 13 (J.P.)-14 + 18 (V.L.) 

gibba S.S.: overal maar niet talrijk 

hyalinata Sm.: algemeen 

pictipes Nyl : 1 + 13 + 17 (V.L.)-18 (J.P.) 

punctulatissima Sm.: 2 (V.L) 

Andrena 

batava Pér.: 2 (V.L.) 

armata GmeL: 1-2-9-10-11-13-16-17 

clarkella L.: P.B.-13-14-16-17 

fucata Sm.: P.B. (H.S. 1954)-14 (J.P.)-18 (C-M) 

hel vola L. : 1-3-8-10-13-14-16 

nycthemera Imh. : 13 (J.P.) (enige Belgische vindplaats, niet bekend uit Neder¬ 

land.) 

mitis Schm.: 1 + 6 (1954)-l6+17 (J.P.) 

praecox Scop.: 1-2-3-8-9-10-11-13-16 

synadelpha Perk.: 1-2 (alleen 1967-V.L., drie + +) 

varians K. : 1-3-9-10-11-13-14-16 

hattorfiana F.: algemeen, var. haemorrhoidula niet zeldzaam 

humilis Imh.: 1-2-3-9-10-11-16 

fulvago Chr. : 1-3-10-13-16 

polka Sm.: P.B. (As 1951) en (Ts 1951) - (10?)-13 (V.L.) -14 + 18 (Mr) 12 + ló 

(J.P.) 

fuscipes K. : 14-16-17 

angustior K.: 1-2-3-4-5-9-10-11-14-16-17 

bïcolor F. : algemeen 

fulvida Schck. : 10 +11 ! ! 

ruficrus Nyl.: 2-5-9-10 

cineraria L.: 7-10-12-13-16 

nigroaenea K. : 2-3-6-9-10-11-13-16 

pubescens OL: 1-2-9-10-11-12-13 

thoracica F.: 2 (V.L.) 

vaga Pnz.: 2-3-10-13-14-16-17 
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labialis K.: 1-3-9=10-13-14-16 

carantonica Pér. (jacobi Prk.) : 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-16 

rosae Paz.: P.B. (1954)-10~l4-l6 

curvungula Thms.: P.B. (1961 J.P.)-16 (J.P.) (elders in Nederland en België zeer 

zeldzaam) 

pandellei E.S.: 14-16-17-18 (in Nederland zeldzaam) 

argentata Sm.: 2 (V.L.) 

barbilabris K.: 1-2-12-13-14-16-17 

ventralis Imh.: 2-8-10-11-13-14-16 

alfkenella Prk.: P.B. ? een + is bij de heer Van Lith ter controle 

anthrisci BI.: 14+16 (M-P)-18 (C-M) (enige Belgische vindplaats; in Nederland 

zeer zeldzaam) 

falsifica Prk.: 3 (Mr)-l6 (J.P.) (in Nederland zeldzaam) 

minutula K. : algemeen 

minutuloides Prk.: 2-3-14-16-17 

niveata Fr.: 3 (Wiering 195l)-18 (C-M) (in beide landen zeldzaam) 

saundersella Prk.: 1-2-4-9-10-14-16-18 

subopaca Nyl:. algemeen, ook 5 

chrysosceles K.: 1-2-9-10-11-13-14-18 

labiata F.: 1-3-4-9-10-11-13-14-16-17-18 

marginata F.: 14 (Mr)-l6 (J.P.) 

dorsata K.: 14? (V.L., twee + +) (in Nederland zeldzaam, nieuw voor België?). 

combinata Chr.: 2-10-12-13-14-16-18 

propingua Schck. : P.B.-10-14-16 

lathyri Alfk. : 2-3-12-14 

albojasciata Thms.: 1-2-3-10-11-13-14-16 

ovatula K.: 2-3-10-11-13-16-18 

russula similis Sm.: P.B.-10-14 (Mr. 1947) 

wil keil a K.: 1-2-9-10-11-12-13-14-16 

agilissima Scop. : 3-4-7-10-12-13-16-18 

morawitzi Thms.:? P.B.-13 (zeldzaam) 

carbonaria L.: 1-3-4-13-14-16-18 

haemorrhoa F.: algemeen 

tibialis K.: 2-9-10-11-12-13-14-16 

flavipes Pnz. : algemeen 

gravida Imh.: vrij algemeen, in 13 zeer algemeen 

chr y sop y ga Schck. : 1 (1961)-12 +13 (C-M)-14-18 (in beide landen zeldzaam) 

florea F. : algemeen 

proxima K.: 1-2-3-13-16-18 

schencki Mor.: 3 (Wiering 1951)-13-16-18 (J.P.) 

Panurgus 

banksianus K.: 2 (in sommige jaren massaal) 

calcaratus Scop.: P. B. (nog?)-16-18 

Halictus 

albipes F.: 1-7-9-10-13-16-17 

brevicornis Schck. : ? ? 
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breviventris Schck. : een <ƒ in 1 ? 

calceatus Scop.: algemeen 

continentalis BI.: algemeen 

eurygnathus BI.: 3 (J.P.)-4 (Ts en Van Lith 1953)-13 (J.P.)-12 +18 (C-M) 

fasciatus Nyl.: 13 + 18 (C-M 1947)-l4+16 (M-P) 

fulvicornis Nyl. : algemeen 

laticeps Schck.: algemeen 

lativentris Schck.: algemeen 

leucopus K. : algemeen 

leucozonius Schrk. : algemeen 

linearis Schck.: P.B.-M.P.-16 (M-P) 

lucidulus Schck.: M.P. (C-M) ? 

maculatus Sm.: P.B. (nog?)-M.P.-14-16-18 (C-M) 

malachurus K.: algemeen, behalve in 10-11 

minutissimus K.: P.B. (nog?)-16 

minutulus Schck.: P.B. (nog?)-l4-18 (C-M) 

minutas Schrk.: P.B.-M.P.-16 

morio F.: algemeen 

nitidiusculus K. : algemeen 

nitidus Pnz. : overal, maar niet talrijk, niet in 8 

pauxillus Schck.: 1 +2( ?)-3 (Mr)-10 + 13( ?)-18 (J.P.) 

perkinsi BL: 2 + 10 (V.L.) 

punctatissimus Schck. : algemeen 

pygmeus Schck. : 14 ( ? J.P.1958)-18 (C-M) (in beide landen zeer zeldzaam) 

quadricinctus F.: 9-10-12-13-14-16-18 (alles vóór 1947) 

quadrinotatulus Schck. : niet in 8 en 14 

quadrinotatus K. : 1-2-3-7-9-13-14-16 

rubicundus Chr. : algemeen 

rufitarsis Zett. : P.B.-10 

semilucens Alfk.: 3 (Wiering 1951)-M.P.-16 

sexcinctus F.: 13-14-16-18 (nog?) 

sexstrigatus Schck. : algemeen 

simplex BL: 18(C-M) (in Nederland niet waargenomen, in België zeer zeldzaam) 

tarsatus Schck. : 1 + 7 (V.L.) ( ?) 

tumulorum L. : algemeen 

villosulus K. : algemeen 

xanthopus K.: overal, maar niet talrijk 

zonulus Sm. : niet in 12 t.m. 15 ? ! 

Sphecodes (Van dit genus zijn weinig gegevens bekend; de meeste zijn van C-M. 

Mijn eigen determinaties vertrouw ik niet en ze zijn nog niet ge- 

verifiëerd.) 

crassus Thms. : 4-10-18 (C-M) 

ephippius L. : 3 

fasciatus Hag.: P.B.-M.B.-10 

ferruginatus Hag. : P.B.-10-14-18 (Mr) 

gib bus L.: P.B.-M.P.-16 
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hyalinatus Hag. : P.B.-18 (Mr) 

longulus Hag.: P.B.-16 (C-M 1929) 

marginatus Hag.: P.B.-13 (Mr)-18 (C-M) 

miniatus Hag.: 10-13-14-18 

monilicornis K. : algemeen 

pellucides Sm.: P.B.-7-10-M.P. 

puntteeps Thms.: niet in 8 en 16? 

reticulatus Thms. : 18 (C-M) 

rubicundus Hag.: 13 + 16 (C-M) 

rufiventris Pnz. : 11-14-16 

scabricollts Wesm.: „overal” (nog?) 

spinulosus Hag.: 13-14-16-18-M.P. (in beide landen zeldzaam) 

Dufourea plus Halictoides 

dentiventris Nyl.: 16 + 17 (J.P.) 

halictula Nyl.: P.B. (nog?) 

inermis Nyl.: 14 (Mr)-l6 (J.P. 1953) 

Rophites 

quinquespinosus Sp.: 4 (Ar 1954) (in Nederland nu nog slechts op de Bemeler- 

berg) 

Melitta 

haemorrhoid alts F.: algemeen 

leporina Pnz.: 2-12-13-14-17-18 

nigricans Alfk.: 12 + 16 (Mr en J.P.)-18 (C-M) (nog?) 

tricincta K. : 1-6-7-9-10-11-13-14-15-16-17 (hier gewone soort) 

Dasypoda 

h ir tip es F.: enkele exemplaren: P.B.-10-13-18 (nog?) 

Macropis 

labiata F.: een oude opgave: P.B. 

Megachile 

alpicola Alfk.: 4 (Ar 1958)-11-M.P.-16 (wellicht behoren enkele van de opgaven 

tot M. lapponica Thms.!) 

centuncularis L.: algemeen 

circumcincta K.: 7-10-11-13-18 

ericetorum Lep.: 1-2-10-11-16 

lapponica Thms.: 1-3-6 (V.L.) 

lagopoda L. : 14 (C-M, of was dit weer M. lapponica?) (in Nederland nooit waar¬ 

genomen) 

ligniseca K.: 2 (V.L.)-l6 (J.P.) 

maritima K.: 13 (J.P. 1953)-l4+18 (C-M)-l6 (Mr) 

versicolor Sm.: niet in 10 en 11 

willoughbiella K. : algemeen 

Coelioxys 

aurolimbata Forst.: 2 (V.L.)-14 (M-P) 

conoidea KL: P.B. (NM)-12 of 13 (M-P) 

elongata Lep.: 4 (Ts 1942)-12-13-14-18 

inermis K.: 2-3-16-18 
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quadridentata L. : 10-11-13-16-18 

rufescens Lep. & Serv. : 10-13-14-16-18 

Heriades 

truncorum L. : algemeen 

Chelostoma 

distinct us St. : 1 (V.L.)-12-13-14-16-18 

campanularum K. : algemeen 

florisomnis L.: 1-2-3-13-14-16-18 

nigricornis Nyl.: algemeen 

Osmia 

adunca Pnz.: 1-2-3 (1955)-12-13-l4-l6-18 

anthocopoides Schck.: 14+16 (M-P 1939) 

aurulenta Pnz.: 12-13-14-16-18 

bicolor Schrk.: P.B. (nog?)-12-13-l4-l6-18 

coerulescens L. : algemeen 

cornuta Latr. : 1-2-7-9-10-14-15-16-18 

fulviventris Pnz.: 1-2-10-16-18 

leaiana K.: 1-9-12-13-18 

leucomelaena K. : 2-10-11-13-14-16-18 

papaveris Latr.: P.B. (nog?)-13 (Mr)-14 (J.P. 1959)-16 (M-P)-18 (C-M) 

parvula Dufour & Perris.: 2-8-11-13-16-18 

platycera Gerst. : 13 + 18 (C-M 1940) 

ravouxi Pér.: 4 (Ts 1942)-l4-l6-18 

rufa L. : algemeen 

spinulosa K.: 6 (Van Aartsen 1967-in coll. V.L.)-12 +16 (M-P)-13 +18 (J.P.) 

xanthomelaena K.: 16 (M-P)-18 (C-M) 

Trachusa 

byssina Pnz.: 18 (C-M) 

Anthidium 

manicatum L.: P.B. (enkele exemplaren; nog?) -11-13-15-16 (in Maastricht 

gewoon.) 

punctatum Latr.: P.B. (enkele exemplaren; nog?)-10-l3-16-18 

strigatum Pnz.: P.B. (enkele exemplaren; nog?)-10-13-18 

Stelis 

breviuscula Nyl. : 1-2-8-14-16-18 

ornatula KL: 16 (J.P.) 

phaeoptera K.: P.B. (1937)-ll-13-l4-l6 

punctulatissima K.: 4-9 (1951)-12-l4-l6-18 

Anthophora 

acervorum L.: algemeen 

aestivalis Pnz.: 8 (NM 1938)-l4+18 (C-M)-16 (M-P 1950) (in Nederland 

zeldzaam) 

bimaculata Pnz.: P.B. (nog?)-ll (NM 1936) 

furcata Pnz.: P.B. (nog?)-13-l4-15-l6 

vulpina Pnz.: 1-3-7-14-16-18 
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plagiata Illiger (parietina F.): P.B. (nog?)-l4 (F. Darimont) (in Nederland 
zeldzaam) 

refusa L.: P.B. -8-14-18 

Melecta 

luctuosa Scop. : 13-14-16-18 (C-M) (zeer zeldzaam) 

punctata F. : algemeen 

Thyreus 

orbatus Lep.: 14 (C-M; nog?) 

Nomada 

alboguttata H.-Sch.: 2 (V.L.) (in Nederland zeldzaam) 

argentata PL-Sch. : 16 (J.P.) 

armata H.-Sch.: 1-2-13-18 (zeldzaam) 

baccata Sm.: 16+17 (C-M en J.P.) 

conjungens H.-Sch.: 16 (M-P)-18 (Mr) (in Nederland zeldzaam) 

distinguenda Mor.: 16 (M-P) (in België zeldzaam) 

femoralis Mot.: 10 (V.L.)-ll +14+16 (M-P) 

fabriciana L.: 1-2-3-9-10-12-13-14-15-16-17 

flava Pnz. : algemeen, ook 5 

flavoguttata K.: 3-6-7-10-14-16 

flavopicta K. : overal, maar nooit talrijk 

fucata Pnz.: 1-2-3-10-13-14-15-16-17 

fulvicornis L.: 1-2-3-7-10-13-16 

glabella Thms.: 14 (Mr)-18 (C-M) 

gut tul at a K. : 10 (V.L.) (in België zeldzaam) 

goodeniana K.: 1-2-3-7-10-16 

hillana K. : algemeen op Belgisch deel 

lathburiana K. : 1-3-13-16-18 

lep el et ter i Pér.: 2-3-9-10-12-13-14-16-18 

leucophtalma K.: 13-14-16-17-18 

lineola Pnz.: 1-7-9-10-11-13-17-18 

major Mor.: 13 (V.L.)-16 (J.P.) (enige Belgische vindplaatsen; niet in Nederland) 

marshammella K. : vrij algemeen, ook 5 

melathoracica Imh.: 16 (J.P.) (nieuw voor België, niet in Nederland) 

mutabilis Mor.: 18 (C-M) 

panzert Lep.: 1-7-13-14-15-16-17-18 

picciolana Mayer: 13 + 18 (C-M)-l6 (J.P.)-14 (V.L.; dit Ç zou volgens Van 

Lith ook zonata Pnz. kunnen zijn!; enige Belgische vindplaats, niet in 

Nederland.) 

roberjeotiana Pnz.: P.B. (nog?)-13 (J.P.)-18 

ruficornis L. : algemeen 

sheppardana K.: 2-11 (in vochtiger delen van Z.-Limburg gewoon; zeldzaam in 

België?) 

signata Jür. : 1 + 2 (V.L. ?)-13-16 

stigma F.: 14 + 16 (J.P.) 

sexfasciata Pnz.: 2-7-10-13-16-18. 
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Eucera 

longicornis L. : algemeen 

tuberculata F.: 1-3-9-10-13-14-16-18 

Xylocopa 

violacea L.: 4 (=t 1950)-18( ?)-(Tongeren en Maastricht) 

Ceratina 

cyanea L.: 2 + 10 + 11 + 13 + 14 + 17 (V.L.)-l4 + 18 (Mr)-l6 (J.P.) 

Apis 

mellijera L : algemeen 

Bombus (weinig duidelijke en recente gegevens) 

agrorum F,: algemeen 

distinguendus Mor.: P.B.-18 

equestris F.: P B.-18 

confusus Schck. : M.P. (Ball 1914) 

hortorum L.: 3-10-16 

hypnorum K.: P.B.-18 

jonellus K.: P.B.-18 

lap id ar ins L. : algemeen 

lucorum L.: P.B. 

muscorum LP.B. 

pomorum Pnz.: P.B. -13 (Mr) 

pratorum L. : algemeen 

ruder at us F.: P.B. -10-11 

ruder ar ins Müll.: P.B.-10-M.P. 

solstitialis Pnz.: P.B. -10-14-18 

soroensis F.: P.B. 

sylvarum L.: 3 

terrestris L. : algemeen 

Psithyrus 

barbutellus K. : P.B. 

bohémiens Seidl. : P.B. (in België zeldzaam) 

campestris Pnz.: P.B. -M.P. 

norvégiens Sp.-Sn.: P.B. ? (nog niet in België gevangen) 

rupestris F.: P.B. -16 (enige Belgische vindplaats?) 

sylvestris Lep.: P.B. 

vestalis Fourcr. : P.B.-M.P. 

Sphecidae (Graafwespen) 

Ammophïla 

sabulosa L.: P.B. (nog?)-13-17-18 (J.P.) 

campestris Latr. ? : 13-18 

pubescens Curt.: 4 (NM, een Ç 1956) 

Podalonia 

affinis K.: 14+18 (Mr + JA.)-l6 (J.P.) 

hirsuta Scop.: 12 + 13 + 14 (Mr+J.L.)-18 (Mr) 
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Mellinus 

arvensis L. : algemeen 

Nysson 

maculatus F.: 4 (NM 1951)-12-13-l6-17-18 (1952) 

niger Chevr.: 2 (V.L.)-ll (Y.L.)-12 (J.P. + V.L.)-17 (V.L. + J.P.) (enige andere 

vindplaatsen in West-Europa: Hergenrath en Plombières) 

spinosus Forst.: 1-16-18 (vrij zeldzaam) 

trimaculatus Rossi : 1+2 (V.L.)-ll + 12 + 16 (J.P.)-18 (Mr) (in België zeldzaam) 

Gorytes 

latïcinctus Lep.: 1-2-15-16-17-18 

quadrifasciatus F.: P. B. -13-16-17-18 

quinquecinctus F.: 13 + 14 (J.L.)-l6+ 17 (J.P.)-18 (Mr) (in België zeldzaam) 

mystaceus L.: 9 + 11 (V.L.), dus hier zeldzaam 

bkinctus Rossi: 1+2 + 7 (V.L.; verder geen opgaven, maar zie Nysson trimacu¬ 

latus !) 

Philanthus 

triangulum F.: 10 + 13 t.m. 18 (de laatste jaren zeldzaam) 

Cerceris 

arenar ia L.: 4 (NM 1951) 

quadricincta L.: 2-7-9-10-11-13-14-16-17-18 

quinquefasciata R. : 2-7-9-10-11-13-14-16-18 

rujicornis F.: (cunicularia Schrk., labiata F.): 3 (Wiering 1955)-16 (J.P. 1954) 

-18 (J.L.) 

rybyensis L.: 2-7-9-10-11-12-13-14-16-18 

Astata 

hoops Schrk.: 14+16 (J.P. 1954)-18 (Mr) 

Tachysphex 

nitidus Spin. : 18 (C-M) 

psammobius Khh: 2 + 9 + 10 + 17 (V.L.)-13 + 18 (C-M) (in Nederland zeldzaam) 

Nitela 

spinolae Dhlb.: 14+18 (V.L., kweek) 

Pemphredon 

au striae us Klh. : 18 (C-M) 

fabricii Müll. : 18 (C-M + J.L.) 

rugifer Dhlb.: 1-3-10-M.P. 

lethifer Sh.: 3-4-7-9-10-13-16-17 

lugubris F.: 1-2-4-8-12-13-14-16-18 (merkwaardig, dat ik deze vrij grote soort 

slechts eenmaal heb gevangen, maar wel in groot aantal gekweekt.) 

shuckardi Mor.: 1-3-13-14-15-16-18 

wesmaeli Mor.: 1 (V.L.)-IO (V.L.)-18 (C-M) 

morio Lind. : 4 (V.L., kweek) 

Passaloecus 

corniger Sh.: 1-2-8-13 (alle V.L.) 

monilicornis Dhlb.: 1 + 13 (V.L.)-l4 (J.L. + V.L.)-l6 (J.P) 

gracilis Curt.: 1-4-8-13-14-16-17-18 

turionum Dhlb. (insignis Lind.) : 1 + 3 (V.L.)-18 (Mr) 
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Stigmus 

pendulus Pnz.: 1-2-3-4-6-7-8-9-13-14 (alle V.L., kweek) -18 (C-M) 

solskyi Mor. : 1-2-4-6-8-9-11-13-14-17 (alle V.L., kweek)-18 (C-M) 

Spilomena 

troglodytes Lind.: 1-2-4-8-13-14-18 (V.L., vrij talrijk, vooral kweek) 

Diodontus 

luperus Sh.: 1-2-16-18 

minutus F.: 2-7-9-10-11-12-13-16-17-18 

tristis Lind.: algemeen, maar niet in 8 en 16 

Psen 

atratinus Mor. : (waarschijnlijk) 4 (NM 1951) 

,,bicolor”: verschillende oudere opgaven kunnen betrekking hebben op P. lutarius 

F. (shuckardi Wesm.) 

equestris F. : idem. 

lutarius Wesm.: 2-4-10-15-18 

unicolor Lind.: 1-10-16-17 (alle V.L.) 

Psenulus 

atratus F.: 2-3-4-8-9-10-13-14-16-18 

concolor Dhlb.: 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-Caestert 

schencki Tourn.: 2 + 3 + 9 (V.L.) 

Trypoxylon 

attenuatum Sm.: 1-2-10-12-13-14-16-18 

clavicerum Lep.: 1-2-4-9-10-14-17 

figulus L. : algemeen 

Oxybelus 

bipunctatus OL: vrij algemeen; verder in Z.-Limburg ± beperkt tot Brunssumse 

hei. 

quattuordecimnotatus Jür.: 2 (V.L.)-12-13 +18 (J.L.) 

trispinosus F.: 11-13-14-16-17-18 

uniglumis L. : 2-6-9-10 t/m. 18 

Entomognathus i) 

brevis Lind.: 2 (V.L.)- M.P. (C-M)-17 (V.L.)-l6 (J.P.) 

Lindenius 

albilabris F.: M.P. (C-M)-3 (Wiering 1955)16 (J.P.)-17 (V.L.) 

panzeri Lind.: 2-3-9-10-11-13-16-17-18 

Crabro 

cribrarius L.: 2-15-16-18 

peltarius Schreb. : 2-9-10-13-14-18 

Rhopalum 

clavipes L.: 1-2-4 9-12-13-14-16-17-18 (alle V.L.) 

coarctatus Scop.: 1-2-4-5-7-13-14- Caestert (alle V.L.) 

Crossocrus 

assimilis Sm. : 1 (V.L. in coll. Verhoeff) 

congener Dhlb.: 1 + 13 (V.L.) (in beide landen zeer zeldzaam) 

*) Het grootste deel van de opgaven der Crabroninae uit België is overgenomen uit de 

„Notes détachées” van Prof, J. Leclercq. 
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podagricus Lind.: 1-4-9-13-18 

leucostomoides Rich.: 1 + 2 (V.L.)-13 +18 (C-M) 

cap it o sus Sh. : 1 -2-3-4-8-9-10-13-16-18-Caestert 

cinctius Dhlb. : 9 + Caestert (VX. vijf cf cT een Ç , kweek) 

cetratus Sh.: 14 (VX. een Ç ) 

styrius Khk: 1 (VX., een Ç ) (in Nederland zeer zeldzaam; in België onbekend) 

pubescens Sh.: 1-3-4-10-13-16 

ambiguus Dhlb. 1-2-3-6-7-8-9-12-13-18 

palmipes L.: 2 (VX.) 

tarsatus Sh.: 1-2-7-10-13-16-17-18 

varus Lep.: 1-7-14-16 

ovalis Lep. & Br.: 1-2-10-13-15-16-17-18 

wesmaeli Lind.: 2-10-18 

elongatulus Lind.: 1-2-3-7-8-10-11-13-16-17-18 

distintguendus Mor.: 2-9-10-13-14 

exiguus Lind.: 2 + 10 (V.L.) 

quadrimaculatus F. : algemeen. 

dimidiatus F. (serripes Pnz.) : 1+2 (VX.)-M.P. (J.L.)-ló (J.P.) 

confusus Schulz: 16 (J.P.) 

vagabundus Pnz.: M.P. (J.L.)-l6 (J.P.) 

Ectemnius 

cavifrons Thms. : 1 -2-9-11-M.P.-16-17 

cephalotus L. : 1-13-16-17-18 

continuus F. : algemeen 

dives Lep.: 1-14-16-17 

guttatus Lind.: 12-13-18 

lapidarius Pnz.: 1-2-7-13-14-16-18 

lituratus Pnz.: 1 + 6 (VX.) 

nigrinus H.- Sch.: 1-14-16-17 

rubicola Duf. Perr.: 13-14-16 (J.P.)-18 (C-M) 

sexcinctus F. (zonatus Pnz.) : algemeen 

Lestica 

alata Pnz.: 4 (Ar 1951)-13-18 

clypeata Schreb. : vroeger vrij algemeen, behalve in 8 

subterranea F.: P.B. (W.M.+14 (C-M) 

Vespidae (Plooiwespen) 

Eumenes 

coronatus Pnz. (coarctatus L. en auct.) : P.B. (H.S. 1954)-M.P. (C.M)-l6. (J.P.) 

(in beide landen zeer zeldzaam) 

papillarius Chr. : P.B. (H.S. in coll. V.L.; nog?)-10-13-14-15-16-18 

Odynerus 

melanocephalus Gmel.: 4 (NM 1935)-l6 (M-P)-13 (J.P.)-18 (C-M + J.L. + 

Muller 1938) 

reniformis Gmel.: P.B.-14-16 (nog?) 

spinipes L.: 2-9-10-11-12-13-16-17 
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laevipes Sh.: 4 (Ar 1952)-13-l4-l6-18 

Symmorphus 

connexus Curt: 13 + 18 (C-M)-l6+17 (J.P.) (in Nederland zeldzaam) 

crassicornis Pnz.: P.B. (NM 1954)-16 (J.P., nog?) 

debilitatus Sauss. : 1 + 3 (V.L.) 

gracilis Br.: 1-2-11-13-16-18 

sinuatissimus Rich. (angustatus Zett. en auct.) : slechts 1 + 16 + 18 (wel vele vind¬ 

plaatsen in de rest van Z.-Limburg) 

Ancistrocems 

antilope Pnz. : P.B. +11 (1943) 

claripennis L. : algemeen 

dusmetiolus Stränd.: 14 (M-P)-l6 (J.P.) 

gazella Pnz.: 1-2-7-9-10-13-14 

ni gr ic or nis Curt. : algemeen. 

oviventris Wesm. : 9-10-13-16-18 

parietinus L.: 1-9-10 

parietum L. : 2-9-10-13-14-16-18 

trifasciatus Müll.: 1-7-10-13-14 

Microdynerus 

nugdunensis Sauss.: 2 + 11 + 14 (V.L.)-Caestert (J.P.)-l6-17 (J.P., V.L.) (in 

Nederland zeldzaam). 

Stenodynerus 

dentis quanta Thms. : 18 (C-M + J.P.) 

Euodynerus 

dantici Rossi: P.B. (Wilcke)-M.P. (C.M 1943)-18 (Muller) (in beide landen 

zeldzaam) 

quadrijasciatus F.: 14 (Mr)-16 (J.P.) 

Polistes 

biglumis bimaculatus Geoffr. : 16 (J.P.) (in beide landen zeer zeldzaam) 

Vespula 

media Retz.: 1-3-13-16-18 (nog?) 

sylvestris Scop. : algemeen 

norvegica F.:M.P. (C-M)-18 (Muller) 

saxonica F.: P. B. -16 (V.L.) 

rufa L. : vrij algemeen 

vulgaris L. : vrij algemeen 

germanica F. : algemeen 

austriacal?nz.:l (V.L. ?)-18 (C-M) (in beide landen zeldzaam) 

Vespa 

crabro L. (hoornaar) : vroeger vrij algemeen, vooral in 1 en 16 

Tiphiidae 

Tiphia 

jemorata F. : overal (maar vrij zeldzaam) 

minuta Lind.: P.B. (één melding: Prof. J. v. d. Vecht) 

morio F.: 12-13-18 (C-M) 
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Myrmosa 

atra Pnz.: algemeen, maar nooit gezien in 10 +11 

Mutillidae 

Smicromyrme 

rufipes F.: algemeen, maar niet in 8 en 16 

Methoca 

ichneumonides Latr. : 13 (Mr 1946) 

Sapygidae 

Sapyga 

clavicornis L.: 1-2-16 

quinquepunctata F. : 2-13-14-16 

Dryinidae 

Aphelopus 

melaloecus Dhlb. : 18 (C-M) 

spec.: 7 (V.L. 1952, bij Dr. Betrem) 

Chrysididae 

Omalus 

aeneus F.: 18 (C-M) 

auratus L. : algemeen 

bidentulus Lep.: 17 (V.L.?) 

constrïctus Forst. : 13 (C-M) 

pusillus F.: 13 (C-M) 

violaceus Scop.: 1-2-4-14 (V.L.)-18 (C-M) 

Holopyga 

o vat a Dhlb.: 18 (C-M) 

Hedychmm 

auricolla niemelai Lins.: 10-13-16-18 

gerstaeckeri Chevr. : vroeger vrij algemeen (1954) 

intermedium Dhlb.: M.P. (C-M)-16 (J.P.) (nog?) 

nobile Scop.: 16 (J.P.) 

Hedychridium 

ardens Scop. : 3-M.P. 

roseum Rossin: M.P.-16 (J.P.)-18 

Euchroeus 

neglectus Sh.: 1-M.P.-16-17-18 

Chrysis 

analis Spin.: 12 (J.P.)-l4 (C-M) 

an gust ul a Schck. : 1 (V.L.) 

cyanea L. : algemeen 

gracillima Foerst: 17 (J.P.) 

ignita L.: algemeen 

ignita L („Form B”) : 1 + 2 + 16 (V.L.) 

succinct a L.: 18 (Mr) 
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viridula L.: 1-2 (1943)-9-l6-17 

Cleptes 

nitidulus F.: 18 (Mr) 

semiauratus L.: M.P. + 16 (J.P.) 

Trigonalidae 

Pseudogonalos 

hahni Spin. : 3-12-13-15 

POMPILIDAE 

Cryptocheilus 

af finis Lind.: 13 (V.L.)-16 (M-P) 

Priocnemis 

dementi Hpt.: 13-18 (CM) (of Pr. susterai Hpt ?) 

cordivalvatus Hpt. : 3 (Mr 1951) 

coriaceus Dhlb.: 3 (W.M.) 

exaltatus F.: 14 (Ar. 1951) 

femoralis Dhlb.: 2 (V.L.) 

gracilis Wipt.: 10 (V.L.) 

minutus Lind.: 1-2-9-10-14-16 

fennica Hpt.: 17 (V.L.) 

obtusiventris Schdte.: 11 (V.L.) 

perturbator Harr.: 11 + 14 (V.L.) 13 (Muller en Wahis)-16 (C-M) 

pusillus Schdte.: 3 (J.P.)-IO (V.L.) 

Calicurgus 

hyalinatus F.: 7-10-11-16 

Dipogon (Deuteragenia) 

nitida Hpt: 1 (V.L.) 

variegata L.: 14 (J.P.)-18 (Mr) 

Auplopus (Pseudagenia) 

carbonarius Scop.: 1-2-7-11-13-15-16-18 

Ceropales 

maculatus F.: P. B. (W.M.)-12 + l4 (C-M) 

Pompilus 

anceps Wesrn. : 1-2-10-11-13-17-18 

f use omar ginatus Thms. : 10 (V.L.) 

minutulus Dhlb.: P.B.-10-13-16-18 

rufus Hpt.: 13 + 18 (C-M) 

spissus Schdte.: 10-12-13-18 

trivialis Dhlb.: P.B. (H.S. 1951 )-10-l3-14-18 

wesmaeli Thms.: 18 (C-M 1925) 

Anoplius 

infuscatus Lind.: P. B. (NM)-13-16-17-18 

nigerrimus Scop.: 14 (NM 1954)-l6 (J.P. + V.L.) 

viaticus L.: 3-12-13-16-17-18 

Evagetes 

crassicornis Sh.: 7 (NM, H.S. 1948)-10 (wie?)-17 (V.L.) 
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dubius Lind.: 13 (V.L.)-l6 (J.P.) 

pectinipes L. : 13 + 18 (C-M) 

Agenoideus 

apicalis Lind. : 1 (V.L.) 

sericeus Lind.: 2 + 12 + 16 (C-M) 

eine tellus Spin.: 2-3-10-12-13-14-17 

Episiron 

albonotatus Lind.: „Visé” (Muller) 

Aporus 

femoralis Lind.: 13 (Mr)-18 (C-M) (in België zeldzaam) 

Deze lijst bevat 465 species, waaronder een 10-tal, waarover geen redelijke ze¬ 

kerheid bestaat. De Formicidae heb ik buiten beschouwing gelaten. Het totaal 

aantal soorten voor Nederland bedraagt ± 670, waaronder ook enkele dubieuse 

gevallen. Een kleine berekening leert dan, dat het hier beschreven gebied, van 

nog geen 25 km2, ruim tweederde van het aantal soorten in Nederland herbergt 

of herbergde. 

De volgende genera werden niet aangetroffen: Ammo bates, Blastes, Epeolus, 

Epeoloides, Miscophus, Dinetus; ook Pompilus plumbeus F. niet! 
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Summary 

List of Hymenoptera Aculeata mentioned from Sint Pietersberg (Montagne 

Saint-Pierre), a flat hill, about 120 metres above sea-level (south of Maasticht, 

partly on Netherlands and partly on Belgium territory) and its neighbourhood. 

Two thirds of all the species known from the Netherlands are (or were) obser¬ 

ved here. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 

LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN 

Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen vaceert de functie van 

Lector in de Entomologie. 

De te benoemen lector dient taxonomisch-morfologisch gespecialiseerd te zijn. Gegadigden 

voor deze functie, alsmede zij, die op gegadigden de aandacht willen vestigen, wordt ver¬ 

zocht zich binnen een maand na het verschijnen van dit tijdschrift te richten tot het Kabinet 

van de Senaat, Salverdaplein 10 te Wageningen, gaarne met verstrekking van zo uitvoerig 

mogelijke gegevens. Op de linkerbovenhoek van de enveloppe ware te vermelden Ent./69. 

Hutchinson, G. E., Some continental European aberrations of Abraxas grossulariata Linn. 

(Lepidoptera). Trans. Connecticut Academy of Arts and Sciences 43, p. 1—24, June 
1969. De auteur geeft allereerst een analyse van de vleugeltekening. Daarna bespreekt hij 

een aantal aberraties van het Europese continent, waarbij drie nieuwe. De vlinder blijft voor 

de studie van de variabiliteit en de erfelijkheid nog altijd een zeer aantrekkelijke soort. Veel 

aberraties zijn echter uiterst zeldzaam. Dat er zoveel van de Britse eilanden bekend geworden 

zijn, komt uitsluitend doordat grossulariata altijd een grote aantrekkingskracht op de kwekers 

in dat gebied gehad heeft. De auteur schat, dat in de laatste honderd jaar een miljoen 

exemplaren gekweekt zijn uit in het wild gevonden rupsen en uit geselecteerde kweken. 

Het leeuwendeel hiervan komt voor rekening van de Britse lepidopterologen. Geen wonder 

dus, dat de Engelse musea in de loop der jaren zulke schitterende series bij elkaar hebben 

kunnen brengen ! In vergelijking hiermee zijn de Nederlandse prestaties maar heel bescheiden. 

Op Plaat I worden 14 exemplaren van diverse vormen af geheeld, waaronder de drie 

nieuwe. 

De prijs van de publicatie bedraagt $ 4, te bestellen bij The Shoe String Press. Inc., 

60 Connolly Parkway, Hamden, Connecticut 06514, U.S.A. — Lpk. 
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REGISTER 

* voor een naam duidt een naam aan die nieuw is voor de wetenschap. 
* before a name denotes a name new to science. 

** voor een naam geeft een soort of vorm aan die nieuw is voor de Nederlandse fauna. 
** before a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna. 

ARTHROPODA 
Crustacea ..... . . . 241 
Arachnoidea 

Acarina ..... . . . 241 
Araneida .... . . . 241 

Myriapoda 
Diplopoda .... . . . 241 

Hexapoda 
Coleoptera . . . , . . . 241 
Diptera ..... . . . 241 
Ephemeroptera . . . . . 243 
Hymenoptera . . . . . . 243 
Lepidoptera . . . 248 

Mecoptera ....... 251 
Neuroptera . . . . . . 251 
Odonata ....... 252 
Orthoptera . . . . . . 252 
Rhynchota .252 
Siphonaptera . . . . . . 252 
Trichoptera . . . . . . 253 

VERTEBRATA 
Aves .253 
Mammalia ...... 253 

PLANTAE ........ 253 

CRUSTACEA 

Bactropus 88 

ARACHNOIDEA 

Acarina 

avus 103 
bihamatum 55, 60 
bilobatus 103 
Brevipalpus 114 
Dermation 55, 60 
Epidermoptes 103 
essigi 114 

*gallinulae 55, 60 
Humerobates 114 
jamaicensis 103 
Knemidokoptes 103 
laevis 103 
lateralli 55, 60 
lucorum 113 
Microlichus 103 
mutans 103 
necrophori 39 
Neocnemidocoptes 103 
Phauloppia 113 
pilae 103 
Poecilochirus 39 
rostrolamellatus 114 
Sarcoptes 103 
scabiei 103 

Araneida 

Araneus 75 
diadematus 75 
Dolomedes 73 

ARTHROPODA 

MYRIAPODA 

Diplopoda 

Bactropidae 88 
*Bactropodellidae 88 
*Bactropodellus 88 
Bactropodidae 88 
Bactropus 88 
conifer 88 
Craspedosomatida 88 
Marquetia 88 

*Marquetiella 88 
pyrenaicum 88 

HEXAPODA 

COLEOPTERA 

Anthrenus 104 
Attagenus 104 
Attelabus 1 
Caryoborus 111, 112 
Chaetocnema 111 
concinna 111 
Cyrtolabus 1 
Dermestes 104 
germanicus 34, 36, 37 
gonagra 111, 112 
Hister 38, 104 
humator 34, 35 
interruptus 34, 35, 36 
investigator 34, 35, 36, 38 
Necrophorus 34, 35, 36, 

[39, 104 
olens 39 
Ptinus 104 
Saprinus 104 

sepultor 34 
Silpha 104 
Staphylinus 39 
Tenebrio 104 
vespillo 34, 35 
vespilloides 34, 35 
vestigator 34 

Diptera *) 

aberrans 89, 90 
abiens 119 

*abruzzensis 94, 95 
aenea(us) 89, 90, 96 
albifrons 118, 134 
albimanus 135 
albipila 117 
albostriatus 136 
alneti 134 
alpina 90, 96 
ambiguum 94, 95, 118, 

[134, 135 
amoenus 89, 90 
angustatus 135 
annulatus 89, 118, 137, 

[204 
annulipes 118, 135 
Anopheles 105, 106 
anthophorinus 119 
antiqua 117, 203 
apiformis 222 
arbustorum 90 
Arctophila 90 
arcuatum 118, 135 

*) De lijst van Italiaanse 
Syrphidae op p. 91—93 is 
niet opgenomen. 
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arcuatus 136 
argyropus 90 
var. atroparvus (maculi- 

[pennis) 105, 106 
auricollis 95, 118, 135 
autumnalis 120 
avida 89, 90 
Baccha 134 
balteatus 90, 118, 120, 

[135, 139, 203 
barbata 90, 203 
barbifrons 118, 138 
Beszella 136, 139 
bicinctum 136 
bicolor 95, 134 
bifasciata 137 
bombiformis 90 
bombylans 223 
borealis 102 
brachyntera 112 
Brachyopa 118, 203 
brevicornis 117, 204 
caerulea 120 
caesar 120 
Calliphora 104 
Calliprobola 223 
canicularis 90, 117, 203 
capitata 120 
carbonaria 204 
casei 104 
cautum 136 
Cerioides 90, 203 
chalybeata 117, 203 
Cheilosia 90, 96, 117, 

[118, 203, 204 
chrysocoma 117 
Chrysogaster 117, 203 
Chrysotoxum 89, 90, 118, 

[119, 135 
cinctellus 135 
cinctus 137 
cinerea 89, 90 
Cinxia 90, 102 
citrofasciatum 135, 204 
clunipes 204 
clypeatus 135, 139 
compositarum 138 
comtus 118, 135 
conopeus 135 
conopoides 90 
consimilis 119 
constans 89 
corollae 90, 136 
correcta 90 
crassiseta 96 
cretensis 89 
Criorhina 119, 203, 222 
cynocephala 204 
Cynomyia 104 
Dasyneura 44 
Dasysyrphus 134, 136, 203 
var. deficiens (mellinum) 

[134 
Dendrosyrphus 136 

Didea 118, 134 
discimanus 118, 135 
dispar 96 
var. dispar (scripta) 138 
Doros 135 
Drosophila 40, 104 
dubia 134, 138 
elegans 137 
elongata 134 
epilobii 44 
Epistrophe 137, 203 
Epistrophella 137, 139 
Episyrphus 135, 139, 203 
Eristalis 90, 96, 119 
Eristalodes 90 
Eriozona 118, 135 
euchroma 137, 139 
Eumerus 89, 90, 119, 204 
Fagisyrphus 137 
Fannia 104 
fasciata 117, 134 
fasciolatum 89 
festivum 136 
flavitarsis 90, 204 
floccosa 222 
floralis 96 
florea 90 
florum 204 
friuliensis 134, 136, 222 
frutetorum 119, 204 
fuciformis 119 
fulva 90 
fulviventris 135 
geniculata 117, 118 
gigantea 90 
glaucius 137, 204 
grossulariae 137, 203 
guttata 137, 204 
Heringia 117 
heringii 117 
hilaris 134, 136 
honesta 117 
hungaricus 89 
illustrata 203 
immarginatus 135 
intermedia 117, 118, 134 
intermedium 90 
interrupta 118 
Ischyrosyrphus 137, 204 
kimakowiczi 204 
labiatarum 138 
laeviventris 90 
Lampetia 89, 90, 95 
lappona 90, 119, 223 
lapponica(us) 89, 136, 

[139 
Lapposyrphus 136, 139 
lasiophthalma 118, 138 
laternarius 137 
latifasciatus 120, 136 
latilunulatus 136 
Lathyrophthalmus 90 
lenis 117, 203 
leucozona 120, 137 

lineolus 137 
Liops 119 
loewi 138 
longicornïs 89 
Lucilia 104, 120 
lucorum 137 
luniger 136 
lunulatus 136, 203 
luteitarsis 117, 204 
macquarti 117 
macularis 118, 138 
maculata 117 
var. maculicornis 

[(auricollis) 95 
maculipennis 105 
malinellus 118, 138 
Mallota 119 
manicatus 90, 135 
Megasyrphus 135, 139 
Melangyna 118, 138 
melanogaster 40 
Melanostoma 90, 94, 118, 

[134 
Meligramma 137, 139, 

[204 
mellinum 90, 134 
menthastri 138, 139 

*var. meridionalis (cras- 
[siseta) 96 

Mesosyrphus 137, 138, 
[204 

var. messeae (maculipen- 
[nis) 106 

Metasyrphus 136, 139 
Milesia 90 
Musea 104, 120 
Muscina 104 
Myiatropa 90 
Neoascia 90, 96, 118, 204 

*var nigrescens (clypeatus) 
[135, 139 

var. nigricoxa (scripta) 
[138 

nigritarsis 138 
nitens 136 
nitidicollis 137 
var. nitidicollis (rueppel- 

[li) 138 
nobilis 117, 204 
obliqua 96, 118, 204 
obscuripennis 134 
ochrostoma 137, 203, 222 
octomaculatum 119, 136 
Ophyra 104 
ornatum 135 
ornatus 89, 204 
Orthoneura 117, 204 

**ovalis 221 
**pachymera 222 

Pachysphyria 135 
Paragus 90, 95, 118, 134 
Parapenium 204 
Parhelophilus 119, 204 
pedissequum 135 
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peltatus 135 
perpallidus 135 
personata 222 
picta 134, 138 
pilosa 118, 203 
Piophila 104 
pipiens 90 
Pipiza 117, 204 
Pipizella 90 
Platycheirus 90, 221 
Platychirus 118, 134, 135, 

[139 
Pocota 222 
podagrica 90, 96 
Posthosyrphus 136 
praecox 118 
primus 117, 204 
productus 90, 95 
Protocalliphora 120 
proxima 90, 118, 203 
pruni 89 
punctulatus 118, 138 
pyrastri 90, 120, 136, 139 
Pyrophaena 204 
quadrifasciatus 90 
quadrimaculata 117, 118, 

[138 
ranunculi 119, 203, 223 

*var reducta (scripta) 138, 
[139 

ribesii 90, 137 
rosarum 204 
rueppellii 118, 138 
rufa 89 
ruficornis 90, 95 
sabulonum 90, 119 
Salmacia 120 
Sarcophaga 104 

**sarmatica 138 
Scaeva 90, 119, 120, 136, 

[139 
scalare 135 
scambus 135 
scripta 90, 120, 138, 139 
scutatus 135 
selenitica 119, 136, 139 
semifasciata 118, 203 
semiluctifera 90 
Sericomyia 223 
Sericomyza 119 
silentis 90 
solstitialis 203 

**speciosa 223 
sphaerophoria 90, 118, 

[120, 134, 138, 139 
Sphegina 96, 204 
splendens 117, 203 
sticticus 135 
var. strandi (vitripennis) 

[137, 139 
var. strigata (scripta) 138 

subsessilis 203 
Syritta 90 
Syrphella 136 

syrphoides 118, 135, 139 
Syrphus 89, 90, 95, 118, 

[120, 134, 137, 139, 222 
taeniops 90 
tarda 119 
tarsalis 135 
tenax 90 
Temnostoma 119, 204, 

[223 
Thecodiplosis 112 
Thelaira 120 
tibialis 90, 134 
torvus 137 
triangulifera 137 
trianguliferus 118 
var. tricinctum (bicinc- 

[tum) 136 
tricinctus 136 

**tricolor 119 
var. trifasciata (elegans) 

[137 
Trigiyphus 117, 204 
tuberculatus 119 
umbellatarum 138 
uncipes 89 
var. unicolor (pyrastri) 

[136 
velutina 118, 203 
venustus 136 
vernale 136 
verralli 119, 136 
vespiforme 119, 204, 223 
virens 90 
virescens 203 
vitripennis 90, 119, 137, 

[139 
vittata 119 
vittiger 89, 138 
Xanthandrus 118, 135 
xanthocnema 223 
Xanthogramma 135, 204 
Xylota 204, 223 
Zimaera 137, 139 

Ephemeroptera 

Caenis 127 
Cloeon 127 
dipterum 127 
macrura 127 

Hymenoptera 

abdominalis 196 
acantha 195 
acasta 195 
acervorum 99, 230 
admirabilis 196 
adunca 78, 230 
aeneus 80, 237 
aestivalis 230 
af finis (Cryptocheilus) 

[238 
affinis (Podalonia) 232 
Agenioideus 72, 76, 239 

agilis 120 
agilissima 77, 227 
Agriotypus 114 
agrorum 232 
alata 235 
albilabris 234 
albipes 227 
albofasciata 227 
alboguttata 231 
albonotatus 239 
alfkenella 227 
alpicola 78, 229 
Alyson 78 
ambiguus 99, 235 
Ammophila 120, 232 
Anabrolepis 195 
Anagyrus 195 
analis 237 
anceps 238 
Ancistrocerus 80, 236 
Andrena 77, 109, 226 
angustatus 236 
angustior 226 
angustula 237 
annularis 77 
Anoplius 73, 74, 76, 238 
Anthidium 230 
anthocopoides 230 
Anthophora 78, 99, 230 
anthrisci 227 
antilope 80, 236 
anxius 99 
Aphelinus 199 
Aphelopus 237 
apicalis 72, 80, 197, 239 
Apis 232 
Aporinellus 80 
Aporus 239 
aquatica 199 
ardens 237 
arenaria 233 
argentata (Andrena) 227 
argentata (Nomada) 231 
armata (Andrena) 226 
armata (Nomada) 77, 

[231 
armatus (Agriotypus) 114 
arvensis 233 
Ascogaster 109, 159 
Aspidiophagus 199 
assimilis 234 
Astata 78, 233 
atra (Eurytorna) 194 
atra (Myrmosa) 237 
atrata (Liris) 120 
atratus (Psenulus) 99, 

[234 
attenuatum 234 
Aulogymnus 195 
Auplopus 72, 75, 238 
auratus (Omalus) 237 
auratus (Perilampus) 194 
aureus 196 
auricolla 237 
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aurolimbata 229 
aurulenta 99, 230 
austriaca (Vespula) 236 
austriacus (Pemphredon) 

[233 
baccata 231 
Baeocharis 195 
baoksianus 227 
barbilabris 227 
barbuteilus 232 
batava (Andrena) 226 
batavus (Perilampus) 194 
bedeguaris (Habrocytus) 

[193 
bedeguaris (Torymus) 196 
Bembix 120 
biaccinctus 80 
bicinctus 80, 233 
bköiof (Andrena) 226 
bicolor (Merisus) 198 
bicolor (Osmia) 78, 99, 

[230 
bidentulus 80, 237 
biglumis 236 
biguttata 194 
bimaculata (Anthophora) 

[230 
bimaculatus (Trigonode- 

[rus) 197 
bipunctata (Prosopis) 226 
bipunctatus (Oxybelus) 

[234 
bisinuata 226 
bohemanni 196 
bohemicus 232 
Bombus 164, 232 
boops 233 
boudiaenus 197 
Brachymeria 194 
brevicornis (Habrytis) 198 
brevicornis (Halictus) 227 
brevicornis (Prosopis) 226 
brevis 79, 234 
breviuscula 230 
breviventris 228 
byssina 230 
cakaratus 227 
caiceatus 228 
Calicurgus 75, 76, 238 
Callimomus 197 
camelus 112 
campanularam 230 
campes tris 232 
capitosus 99, 235 
carantonica 227 
carbonaria (Andrena) 227 
carbonarius (Anopiius) 75 
carbonarius (Auplopus) 

[72, 238 
card ui 74, 75 
carpocapsae 160 
caudata 197 
cavifrons 99, 235 
caviventris 73, 74, 75, 76 

cavus 197 
centuncularis 229 
cephalotus 79, 235 
Ceratina 77, 232 
Cerceris 26, 78, 120, 233 
Cerchysius 195, 196 
Cerocephala 197 
Ceropales 238 
cetratus 26, 78, 235 
Chaetospila 197 
Chalsis 194 
Cfaeiloneums 196 
Gieiropadius 197 
Chelestoma 78, 230 
Chrysis 100, 237 
chrysopyga 227 
chrysosceles 227 
dnctellus 72, 73, 239 
cinctius 99, 235 
cineraria 226 
cinereae 195 
circumcincta 229 
claripennis 236 
da.rkd.la 226 
clavicemm 99, 234 
clavicornis 237 
clavipes (Chalcis) 194 
clavipes (Rhopalum) 99, 

[234 
dementi 79, 238 
Cleonymus 197, 198 
Cleptes 238 
clypealis 79 
clypeata 235 
coarctatus (Eumenes) 235 
coarctatus (Rhopalum) 

[100, 234 
Coelioxys 229 
coemlescens 230 
Collates 226 
colon 197 
combmata 77, 227 
communis 22 6 
Comys 196 
concinna (Cerceris) 120 
concinnus (Anopiius) 74 
concinnus (Pompilus) 80 
concolor 99, 234 
conformis 226 
confusa (Prosopis) 99, 

[226 
confusus (Bombus) 232 
confusus (Crossoceras) 

[79, 235 
congener 234 
conjunctus 197 
conjungens 231 
connexus 80, 236 
conoidea 229 
conopidarum 197 
consobrimis 80 
constrictus 80, 237 
continentalis 228 
continuus 235 

cooperi 194 
cordivalvatus 238 
coriaceus 238 
corniculus 79 
corniger 99, 233 
cornigera 197 
cornuta 99, 230 
coronatus 235 
Crabro 234 
crabro 236 
crassicornis (Evagetes) 

[238 
crassicornis (Symmor- 

[phus) 236 
crassus 228 
cribrarius 234 
cribrumalis 121 
crinicauda 197 
Crossoceras 26, 78, 79, 

[99, 234 
Cryptocheilus 238 
cultratorius 109 
cunkularia 233 
curvipes 112 
curvungula 227 
cyanea (Ceratina) 77, 232 
cyanea (Chrysis) 237 
cyanea (Syntomaspis) 197 
Cydogastrella 197 
cynipedis 197 

*Cyrtolabulus 1 
Cyrtolabus 1 
Dasypoda 229 
daviesanus 226 
debilitatus 236 
Decatama 194 
degeerii 195 
dendripenms 195 
denrici 236 
dentisquama 236 
dentiventris 77, 229 
deplanata 197 
Dibrachys 197 
Dicelloceras 196 
Dienoplus 79 
difficilis 197 
dimidiatus 79, 235 
Dinocarsis 196 
Diodontus 79, 234 
Diplazon 109 
Dipogon 238 
Dirrhicnus 197 
distans 126 
distinctus 78, 230 
distinguenda (Nomada) 

[231 
distinguendus (Bombus) 

[78, 232 
distinguendus (Crossoce- 

[ras) 235 
dives 79, 235 
Dolichums 79 
dorsalis 196 
dorsata 227 
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dubius 80, 239 
Dufourea 229 
dimense 196 
dusmetiolus 236 
Echthroplexiella 196 
Ectemnius 79, 99, 235 
Ectroma 196 
Elachertus 195 
elegans (Chaetospila) 197 
elegans (Cheiloneurus) 

[196 
elongata 229 
elongatulus 235 
Encyrtus 195 
Encytrus 196 
Enicospilus 125 
Entedon 195 
Entomognathus 79, 234 
Epeolus 78 
ephippius 228 
Episiron 75, 239 
equestris 232 
eremita 26, 79 
Eriades 99 
ericetomm 229 
erucarum 196 
Euchroeus 237 
Eudecatoma 194 
Eumenes 235 
Euodynerus 236 
Eupelmella 195 
Eupelmus 195 
Eupteromalus 198 
eurygnathus 228 
eurynotus 197 
Eurytima 194 
Euzera 232 
Evagetes 80, 238 
exaltatus 238 
exigiras 78, 235 
fabridana 231 
fabricii 233 
falsifica 227 
fargeii 80 
fasdatus (Andrena) 228 
fasdatus (Halictus) 77, 

[228 
fasdatus (Sphecodes) 228 
fastuosa 197 
femoralis (Aporus) 239 
femoralis (Nomada) 231 
femoralis (Priocnemis) 

[238 
femorata 236 
fennica 238 
ferruginatus 228 
figulus 99, 234 
filicornis 120 
flava 231 
flavescens 120 
flavipes 227 
flavoguttata 231 
flavopicta 231 
flavoscutatus 195 

florea 227 
florisomnis 99, 230 
formidformis 198 
försteri 197 
fucata (Andrena) 226 
fucata (Nomada) 231 
fulgens 196 
fulvago 226 
fulvicornis (Halictus) 228 
fulvicornis (Nomada) 231 
fulvida 226 
fulviventris 230 
furcata 78, 230 
fuscatus 78 
fuscipes 226 
fuscomarginatus 238 
gallarum 195 
Gastracanthus 198 
gazella 236 
gelriae 77 
germanica 236 
gerstaeckeri 237 
gibba (Prosopis) 226 
gibbus (Sphecodes) 228 
glabella 78, 231 
glacialis 78 
Glyphomerus 196 
goodeniana 231 
Gorytes 80, 233 
gracillima 237 
gracilis (Eurytoma) 194 
gracilis (Passaloecus) 99, 

[233 
gracilis (Priocnemis) 238 
gracilis (Symmorphus) 

[236 
gravida 227 
gribodii 198 
guttatus 235 
guttulata 231 
Habrocytus 198 
Habrytis 198 
haemorrhoa 227 
haemorrhoidalis 120, 229 
haereticus 75 
hahni 123, 125, 126, 238 
Halictoides 77, 229 
halictula 229 
Halictus 26, 77, 227 
Haiti copiera 198 
hattorfiana 78, 226 
Hedychridium 237 
Hedychrum 237 
helvola 77, 226 
hemipterus 196 
Heriades 230 
Hetroxys 198 
heyeri 195 
hieronymi 194 
hillana 231 
hirsuta 232 
hirtipes 229 
holopyga 237 
Homotropus 109 

hordei 194 
Horisme 145 
hortorum 232 
humulis 226 
hyalinata (Prosopis) 226 
hyalinatus (Calicurgus) 

[76, 238 
hyalinatus (Sphecodes) 

[229 
hyalipenne 194 
hypnorum 232 
ichneumonides 237 
ignita 100, 237 
inermis 77, 229 
inflexus 198 
infuscatus 238 
insidiosus 79 
insignis 79, 99, 233 
intermedium 237 
Isosoma 195 
jacobi 227 
jonellus 232 
kiesenwetteri 79 
labiata (Andrena) 227 
labiata (Cerceris) 233 
labiata (Macropis) 229 
labilalis 77, 227 
Labus 1 
laevifrons 194 
laevipes 236 
lagopoda 229 
lanuginosus 80 
lapidarius (Bombus) 232 
lapidarius (Ectemnius) 

[99, 235 
lapponica 78, 229 
lathburiana 78, 231 
lathyri 227 
laticeps 228 
laticinctus 80, 233 
lativentris 228 
leaiana 230 
lepeletieri 231 
leporina 229 
Lestica 235 
lethifer 99, 233 
leucogrammus 195 
leucomelaena 230 
leucophtalma 78, 231 
leucopus 228 
leucostomoides 99, 235 
leucozonius 228 
ligniseca 78, 229 
Lindenius 79, 234 
linearis 228 
lineola 231 
Liris 120 
littoralis 80 
lituratus 79, 235 
longicornis 232 
longulus 229 
lucidulus 77, 228 
lucorum 164, 232 
luctuosa 231 
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Macroneura 195 
Macropis 229 
macropterus 197 
maculipennis 197 
maculipes 195 
maculatus (Ceropalus) 

[238 
maculatus (Halictus) 77, 

[228 
maculatus (Nysson) 233 
magnus 164 
major 231 
malachurus 228 
mali 199 
manicatum 230 
marginata (Andrena) 227 
marginatus (Sphecodes) 

[229 
maritima 229 
marshammella 231 
media 236 
Megachile 78, 229 
Megastigmus 196 
melaloecus 237 
melanocephalus 235 
melathoracica 231 
Melecta 99, 231 
Melitta 229 
Melittobia 195 
mellifera 232 
Mellinus 78, 233 
merdarius 125 
Merisus 198 
Methoca 237 
micans 194 
Microdynerus 80, 236 
miniatus 229 
minuta (Brachymeria) 194 
minuta (Tiphia) 236 
minutissimus 228 
minutula 227 
minutuloides 227 
minutulus (Halictus) 228 
minutulus (Pompilus) 238 
minutus (Diodontus) 234 
minutus (Halictus) 228 
minutus (Priocnemis) 238 
mitis 77, 226 
monilicornis (Passaloecus) 

[99, 233 
monilicornis (Sphecodes) 

[229 
Monodontomems 196 
morawitzi 227 
morio (Halictus) 228 
morio (Pemphredon) 99, 

[233 
morio (Tiphia) 236 
muscarum (Pteromalus) 197 
muscarum (Torymus) 196 
muscorum 232 
mutabilis 231 
Myrmosa 237 
mystaceus 233 

nanus 196 
neglectus 237 
nidulans 198 
niger 80,233 
nigerrimus 74, 238 
nigricans 120, 229 
nigricornis (Ancistrocerus) 

[236 
nigricornis (Chelostoma) 

[230 
nigricornis (Torymus) 197 
nigrifrons 79 
nigrinus 79, 235 
nigroaenea 226 
Nitela 99, 233 
nitida 238 
nitidiusculus 228 
nitidulus (Cleptes) 238 
nitidulus (Torymus) 197 
nitidus (Halictus) 228 
nitidus (Tachysphex) 233 
niveata 227 
nobile 237 
Nomada 77, 78, 231 
norvegica 236 
norvegicus 232 
Notozus 80 
nubecula 73 
nugdunensis 80, 236 
nycthemera 226 
Nysson 80, 233 
obtusiventris 238 
Odynerus 100, 235 
Oligosthenus 196 
Olynx 195 
Omalus 80, 100, 237 
omnivorus 198 
Ophion 126 
orbatus 231 
orchidearum 194 
ornatula 230 
Osmia 78, 99, 230 
ovalis 99, 235 
ovata 237 
ovatula 227 
oviventris 236 
Oxybelus 78, 234 
Pachylarthrus 198 
palmipes 235 
pandellei 227 
Panurgus 227 
panzeri (Lindenius) 79, 234 
panzeri (Nomada) 231 
panzeri (Notozus) 80 
papa veris 230 
papillarius 235 
parietina 231 
parietinus 236 
parietum 236 
parvula 230 
pascuorum 195 
Passaloecus 26, 79, 99, 233 
pauxillus 228 
pectinipes 239 

Pediobius 195 
pellucides 229 
peltarius 234 
Pemphredon 79, 99, 233 
pendulus 99, 234 
perfectus 198 
Perilampus 194 
perkinsi 228 
perturbator 238 
phaeoptera 230 
Philanthus 233 
picciolana 231 
pictipennis 195 
pictipes 226 
pinus 196 
plagiata 231 
platycera 230 
podagricus 79, 99, 235 
Podalonia 120, 232 
poicola 195 
Polistes 236 
polita 77, 226 
pomorum 232 
Pompilus 74, 80, 238 
praecox 226 
prasinus 26, 77 
pratorum 232 
Prestwichia 199 
princeps 198 
Priocnemis 79, 238 
processionae 198 
productus 80 
propingua 227 
propinquus 196 
Prosopis 77, 99, 100, 226 
proxima 77, 227 
psammobius 79, 233 
Psen 234 
Psenulus 99 
Pseudogonalos 123, 126, 238 
Psithyrus 232 
Psychophagus 198 
Pteromalus 197, 198 
pubescens (Ammophila) 232 
pubescens (Andrena) 226 
pubescens (Crossocerus) 235 
pubescens (Syntomaspis) 197 
pulcherrimus 198 
punctata 99, 231 
punctatum 230 
punctatissimus 228 
punctulatissima (Prosopis) 

[226 
punctulatissima (Stelis) 230 
punticeps 229 
puparum 198 
pusillus (Omalus) 237 
pusillus (Priocnemis) 238 
pygmeus 228 
quadricincta (Cerceris) 233 
quadricinctus (Gorytes) 233 
quadricinctus (Halictus) 228 
quadridentata (Coelioxys) 

[230 
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quadridentatus (Ascogaster) 
[159 

quadrifasciata (Cerceris) 26, 
[78 

quadrifasciatus (Euodynerus) 
[236 

quadrifasciatus (Gorytes) 
[233 

quadrimaculatus 235 
quadrinotatus 228 
quadrum 198 
quattuordecimnotatus 78, 

[234 
quinquecinctus 233 
quinquefasciata 233 
quinquepunctata 237 
quinquespinosus 78, 229 
ravouxi 78, 230 
reniformis 100, 235 
reticulatus 229 
retusa 231 
Rhopalum 79, 99, 100, 234 
roberjeotiana 231 
roettgeni 99 
Rophites 78, 229 
rosae 227 
roseum 237 
rubicola 235 
rubicundus (Halictus) 228 
rubicundus (Sphecodes) 229 
ruderarius 232 
ruderatus 232 
rufa (Osmia) 99, 230 
rufa (Vespula) 236 
rufescens (Coelioxys) 78, 

[230 
rufescens (Ectroma) 196 
ruficornis (Cerceris) 233 
ruficornis (Nomada) 231 
ruficornis (Perilampus) 194 
mficrus 226 
rufidens 159 
rufipes 237 
rufitarsis 228 
rufiventris 229 
rufum 196 
rufus 238 
rugifer 99, 233 
rupestris 232 
russula 227 
Rhysella 112 
rybyensis 233 
sabulosa (Ammophila) 232 
sabulosus (Mellinus) 78 
Sapyga 237 
saundersella 227 
saxonica 236 
scabricollis 229 
schencki (Andrena) 227 
schencki (Psenulus) 234 
schoenherri 195 
schoeversi 199 
shuckardi 99 
scripta 120 

scoticus 80 
scutatorius 109 
semiauratus 238 
semilucens 228 
semotus 198 
sericeus 73, 239 
sexcinctus (Ectemnius) 235 
sexcinctus (Halictus) 228 
sexfasciata 231 
sexstrigatus 228 
sheppardana 231 
shuckardi 233 
signata (Decatama) 194 
signata (Nomada) 231 
simony i 120 
simplex 228 
sinuatissimus 236 
sispes 194 
skianeuros 195 
smaragdinus 198 
Smicromyrme 237 
solskyi 99, 234 
solstitialis 232 
soroensis 232 
spermotrophus 196 
Sphecodes 228 
Spilomena 99, 234 
spinipes 235 
spinolae 99, 233 
Spinolia 80 
spinosus 233 
spinulosa (Osmia) 78, 230 
spinulosus (Sphecodes) 229 
spissus 238 
sporadicus 164 
Stenodynerus 236 
Stelis 230 
stigma (Astata) 78 
stigma (Glyphomerus) 196 
stigma (Nomada) 231 
Stigmus 99 
strigatum 230 
strobilobius 196 
styrius 79, 235 
suavis 1 
subopaca 227 
subplanus 195 
subterranea 235 
succincta (Chrysis) 237 
succinctus (Colletes) 226 
sylvarum 232 
sylvestris (Psithyrus) 232 
sylvestris (Vespula) 236 
swederi 196 
Symmorphus 80, 236 
synadelpha 77, 226 
Syntomaspis 197 
Tachysphex 79, 120, 233 
tarsatus (Crossocerus) 235 
tarsatus (Halictus) 228 
tenuicornis 198 
tenuis 99 
terminata 120 
terrestris 164, 232 

tetragonus 109 
Tetramesa 194 
Tetrastichus 195 
Theocolax 198 
thoracica 226 
Thyreus 231 
tibialis (Andrena) 227 
tibialis (Eurytorna) 194 
Tiphia 236 
Tory mus 196 
Trachusa 230 
triangulum 233 
Trichomalus 198 
tricincta 229 
trifasciatus 236 
Trigonalys 123 
Trigonoderus 197, 198 
trimaculatus 80, 233 
trispinosus 234 
tristis (Diodontus) 234 
tristis (Perilampus) 194 
trivialis 238 
troglodytes 99, 234 
Trogus 126 
truncatus 80 
truncorum 230 
Trypoxylon 99, 234 
tuberculata 232 
tumides 79 
tumulorum 228 
turionum 233 
tydei 120 
unicolor 80 
uniglumis 234 
urozonus 196 
usurarius 73 
vaga 226 
vagabundus 235 
valesnerii 197 
varians (Andrena) 226 
varians (Syntomaspis) 197 
variegata 238 
varius 79 
varus 235 
ventralis (Andrena) 227 
ventralis (Callimomus) 197 
versicolor 229 
vesicularis 195 
Vespa 236 
Vespula 236 
vestalis 232 
viaticus 238 
vibrans 196 
villosulus 228 
violaceus (Omalus) 80, 100, 

[237 
violaceus (Perilampus) 194 
violacea (Xylocopa) 232 
viridula 238 
vulgaris 236 
vulpina 230 
wesmaeli (Crossocerus) 235 
wesmaeli (Pemphredon) 233 
wesmaeli (Pompilus) 238 
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wilkella 227 
willoughbiella 229 
xanthomelaena 230 
xanthopus 228 
xyleborum 195 
Xylocopa 232 
Xyphidria 112 
zetterstedti 195 
zonatus 235 
zonulus 228 

Lepidoptera 

abietaria 155 
Abraxas 144 
Acasis 220 
aceraria 163 
acerbella 112 
Acherontia 10, 16, 144 
Acier is 20 
acteon 82, 209 
Actinotia 22, 205 
adippe 83, 208 
Adoxophyes 70, 159 
Aegeria 220 
aegeria 84, 209 
aegon 208 
affinitata 145 
agestis 82, 209 
Aglais 7, 84, 122, 209 
Aglia 52 
Aglossa 104 
Agrochola 162 
Agrotis 126 
alaconia 218 
albatus 19 
f. albingensis (or) 145 
*ab. albomaculata (ordesa- 

[na) 134 
f. albomarginata (hispida- 

[ria) 122 
alchymista 220 
Alcis 144, 146 
alcon 82, 208 
algae 205 
Allophyes 144 
alni 144 
Amathes 162, 163 
ambigua 15, 17 
Amphipyra 162 
anachoreta 51, 53, 205 
Anagoga 121 
Anaplectoides 144, 220 
anastomosis 51 
anceps 50 
Anisopteryx 163 
Anthocharis 82, 208 
Antichloris 97, 187, 212 
antiopa 83, 130, 143 
antiqua 52 
Apamea 112 
Apatele 144 
Apatura 83, 163 
Apeira 121 

f. apertolunulata 
[machaon) 132 

Aphantopus 84 
Apocheima 22, 122, 144, 

[145 
Aporia 82, 88 
Aporophyla 144, 220 
Araschnia 81, 83, 143, 

[163 
arcania 84, 208 
Archanara 205 
Archiearis 181 
Arctia 25 
areola 161 
argester 208 
argiolus 82, 209 
argus 83 
argyrognomon 208 
Arhopala 213 
Aricia 82, 133, 209 
arion 208 
aristaeus 208, 211 

*arjuna (ssp.) 213 
Asphalia 122, 162 
atalanta 9, 16, 83, 98, 163 
Atethmia 144 
athalia 83, 209 
atropos 10, 16, 144 
aurinia 83 
aurago 163 
Autographa 13, 17, 98, 

[132, 163, 205 
aversata 22 
badiata 121, 205 
bankiana 120 
batis 25 
f. bella (machaon) 132 
betulae 83 
betularia 98 
bicoloria 51, 144, 219 
bicuspis 50, 219 
bidentata 22, 25 
bifida 50, 52, 162 
bilunaria 161 
binaria 207 
Biston 98, 162 
boeticus 10, 16, 209 
Bombyx 52 
Bomolocha 207 
Brachionycha 144, 220 
bractea 205 
brassicae (Mamestra) 22, 

[162, 163 
brassicae (Pieris) 7, 82, 

[209 
Brenthis 208 
Brintesia 208 
brumata 159, 207 
bucephala 49 
buoliana 194 
f. burdigalensis (macha- 

[on) 132 
caeruleocephala 220 
caja 25 

Calamia 205 
c-album 81, 83, 143, 163, 

[208 
*caledonica 86 
Callophrys 83, 208 
Callopistria 145 
Calostigia 145 
camdana 213, 215 
Camilla 83 
capitata 145 
capucina 51 
Caradrina 145, 205 
cardamines 82, 208 

*cardinaali (ssp.) 215 
cardui 9, 10, 16, 83, 98, 

[102, 163 
carmelita 51, 121, 205, 

[219 
carpinata 161, 220 
Carterocephalus 82 
castaneae 220 
f. castinii (machaon) 132 
castrensis 219 
Catephia 220 
Catocala 13, 17, 162 
cecilia 211 
Celastrina 82 
celerio 11, 17 
centrago 144 
Cerastis 161 
Cerura 49, 52 
cespitis 163 
Chamaesphecia 220 
chamomillae 144 
chaonia 50, 205 
chapmani 133 
charlotta 83 
Chesias 161, 162 
Chilodes 121 
Chittira 19 
Chloroclystis 164, 207 
chrysoprasaria 145 
Chytolita 121, 144 
cinxia 208 
circe 208 
Cirrhia 121, 144, 163 
citrago 121, 144 
Clossiana 83, 208 
Clostera 51, 53, 205 
Cnephasia 113 
c-nigrum 162 
Coenonympha 84, 208, 

[209 
Coleophora 182 
Colias 8, 16, 82, 143, 209 
Colobochyla 145, 220 
Colocasia 145, 161, 220 
Colostygia 162 
comma 82, 132 
confusa 13, 17 
conigera 144, 220 
f. conversaria (repandata) 

[146 
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f. convexifasciatus (ma- 
[chaon) 132 

convolvuli 10, 16, 122 
coridon 208 
corinna 209 
f. cornelseni (extersaria) 

[146 
coryli 145, 161, 220 
Coscinia 205 
Cosmia 144 
Craniophora 144 
crassalis 207 
crataegi (Aporia) 82, 88 
crataegi (Trichiura) 162 
crenata 51, 52 
cribraria 205 
cribrumalis 144 
crocea 8, 16, 82, 209 
cruda 161, 162 
cuculla 51 
Cucullia 144 
cucullina 51 
Cupido 208 
curtula 51 
curvatula 205 
Cyaniris 208 
Cycnia 205 
Danaus 18, 19 
dannatti 19 
daphne 208 
Daphnis 11, 16 
daplidice 7, 16, 209 
deceptoria 220 
Deilephila 132 
Delias 85, 86, 88 
f. delineata (chaonia) 205 
Dendrolimus 205, 219 
dentaria 161, 162 
derivalis 144 
dia 208 
Diarsia 162, 207 
Diasemiopsis 14, 17 
Dicycla 71 
didyma 209 
Diloba 220 
diluta 122, 162 
dispar 52 
dodonaea 50, 51 
Drepana 122, 205, 207 
dromedarius 50, 163 
Drupadia 218 
Drymonia 33, 50, 51, 205 
dubitata 145, 220 
Dyscia 121 
Earophila 121, 205 
Ecliptopera 145 
Ectropis 146 
egea 208 
elbana (ssp.) 209 
Eligmodonta 51 
ellipsis 85, 88 
elsae 133 
emortualis 220 
empiformis 220 

Enargia 220 
Endromis 144, 219 
Epichoristides 112 
Epicnaptera 219 
Erastria 120 
ericae 219 
eriphia 97, 187, 212 
erminea 49 
Erynnis 81 
escheri 208 
Ethmia 20 
Euchromia 97, 98 
euphorbiae 11, 17 
Euphydryas 83 
Eupithecia 144, 155 
Euplexia 205 
Eurrhypara 180 
Evetria 194 
exigua 205 
exsoleta 15, 17 
extersaria 146 
Fabriciana 83, 208 
fagaria 121 
fagata 164 
fagi 50, 208 
falcataria 122 
ferrugalis 14, 17, 122 
filipendulae 145 
fimbriata 121, 132, 205 
flammea (Panolis) 125, 

[161, 162 
flammea (Sentha) 145 
f. flavida (machaon) 132 
f. flavofasciata (machaon) 

[132 
flexula 122 
Flos 213 
fluctuosa 219 
formosa 97, 98 
fraxini 13, 17 
fruhstorferi (ssp.) 215 
fuliginosa 122, 132 
furcula 50, 51, 52 
f. fusca (ocularis) 206 
f. fuscomarginata (mor- 

[pheus) 206 
**fusconebulosus 122 

galathea 132, 208 
gamma 13, 17, 98, 163 
Gastropacha 144 
gilvago 144 
glareosa 163 
Gluphisia 51, 52 
gnoma 50 
Gonepteryx 82 
Gonodontis 22, 25 
gothica 161 
Habrosyna 25 
halterata 220 
Harpyia 50, 51, 162, 219 
haworthiata 144 
Hedya 160 
helvola 162 
hemerobiella 186 

Hemistola 145 
Heodes 82 
Herse 10, 16, 122 
Hesperia 82, 132 
f. hiemalis (machaon) 132 
Hipparchia 84, 208, 211 
Hippotion 11, 17 
hispidaria 22, 122, 144, 

[145 
Hoplitis 162 
Hoplodrina 15, 17 
hortulata 180 
hyale 8, 16, 82 
Hybocampa 50, 219 
Hydrelia 145 
hyperantus 84 
icarus 83, 209 
f. ichnusoides (urticae) 84 
ida 211 
Idaea 22, 122, 145, 220 
idas 83, 208 
iiicis 83, 208, 209 
incerta 161 
inornata 220 
io 84 
Iphiclides 7, 16, 209 
ipsilon 12, 17, 144, 162, 

[163 
iris 83, 163 
Issoria 10, 16, 83, 209 
Iteophaga 144 
Jaspidia 220 

*javana (ssp.) 217 
johorensis 218 
jota 132 
jurtina 84, 211 
juventina 145 

*kangeana (ssp.) 215 
f. karckzewskia (ma- 

[chaon) 132 
Korscheltellus 122 
1-album 15, 17, 144, 163 
iammas (ssp.) 215 
Lampides 10, 16, 209 
Lasiommata 84, 86, 208, 

[209 
Laspeyria 122, 159 
latens 126 
f. latevittata (machaon) 

[132 
lathonia 10, 16, 83, 209 
leucias 86 
Leucodonta 51, 144, 219 
Lemonia 132 
Leptidea 209 
levana 81, 83, 143, 163 
ligustri (Craniophora) 144 
ligustri (Sphinx) 52, 205 
Limenites 83, 116 
lineola 82 
Lithophane 144 
Lithosia 144, 163 
Lithosis 11, 17, 132, 144 
liturata 145 
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livornica 11, 17 
Lobophora 220 
longana 113 
lubricipeda 132 
lucipara 205 
lurideola 144, 163 

*f. lutea (lyrnessa) 86, 87 
Lycaeides 83, 208 
Lycaena 82, 208, 209 
Lycaenopsis 209 
Lygris 144 
Lymantria 52, 219 
lyrnessa 86 
Lysandra 208 
Macdunnoughia 13, 17 
machaon 81, 82, 126, 131, 

[132, 143, 163 
Macroglossum 11, 16 
Macrothylacia 145, 219 
Maculinea 82, 143, 208 
maculipennis 14, 17 
maera 208 
Malacosoma 219 
malvae 82 
Mamestra 22, 162, 163 
Maniola 84, 211 
maritima 121 
maura 163 
megapterella 14, 15, 17 
megera 84, 209 

**melagona 33, 50 
Melanargia 132, 208 
melanus 19 
f. melanotica (coryli) 

[145, 220 
Melanthia 220 
Melitaea 208, 209 
Mellicta 83, 209 
menadensis 19 
mendica 205 
Mesoacidialia 83 
meticulosa 144, 162, 163 
milhauseri 50, 162, 219 
Mimas 52 
minax 49 
minimus 208 
Minoa 22, 145 
moeniata 164 
monacha 219 
f. monacharia (pilosaria) 

[145 
moneta 220 
Monopis 104 
moolaiana 217 
Mormo 163 
morpheus 205 
morronensis 133 
multistrigaria 145 
muricata 145 
murinata 22, 145 
myopaeformis 220 
myrzala 215 
Mythimna 15, 17, 144, 

[163, 220 

napi 7, 82 
Narathura 213 
nausithous 82, 143 
navarredondae 133 
neomiris 212 
nerii 11, 16 
f. nervosa (machaon) 132 
nigra 144, 220 
f. nigra ta (secundaria) 

[145 
nigrioreleus (ssp.) 209 
f. nigrofulvata (liturata) 

[145 
niobe 83 
nivira 86 
Noctua 21, 121, 132, 162, 

[205 
noctuella 14, 17 
Nomophila 14, 17 

**nota 181 
Notodonta 50, 163 
f. noviessignata (ma- 

[chaon) 132 
nubiferana 160 
nupta 162 
Nycteola 163, 220 
Nymphalis 83, 84, 143 
nysa 86 
obstipata 13, 17, 122 
obtusa 219 
ocellana 159 
ocellata 126 
ocellaris 144 
Ochlodes 82 
Ochropleura 162, 163 
Ochrostigma 50, 144 
ocularis 205 
Odonestis 219 
Odontosia 51, 121, 205, 

[219 
oo 71 
opalina 215 
Operophtera 159, 164, 207 
or 145 
orana 159 
orbona 21 

*ordesana 133 
Orgyia 52, 219 
ornata 87 
Orthonama 13, 17, 122 
Orthosia 159, 161 
oxyacanthae 144 
Pachetra 205 
padellus 159 
palaemon 82 
paleacea 220 
palpinum 50 
Palpita 14, 17, 122 
pamphilus 84, 211 
Panolis 125, 161, 162 
Papilio 81, 82, 126, 131, 

[132, 143, 163 
Paracolax 144 
Paradiarsia 144, 163 

Pararge 84, 209 
Paratisiphone 86 
parthenias 181 
pavonia 52, 53, 54 
Pelosia 219 
Peribatodes 145 
Peridea 50 
Peridroma 12, 17 
Perizoma 145 
Phalera 49 
Pheosia 50, 163 
Phigalia 145 
phJaeas 82, 208, 209 
Phlogophora 144, 162, 

[163 
phoebe (Melitaea) 208 
phoebe (Tritophia) 50, 

[163 
Phragmataecia 220 
Phragmatobia 122, 132 
Phyllodesma 144, 145, 205 
Pieris 7, 10, 82, 209 
pigra 51 
pilosaria 145 
pinguinalis 104 
pini 205, 219 
Platypthima 87 
Plebejus 83 
plecta 162, 163 
plumigera 50, 51 
Plutella 14, 17 
podalirius 7, 16, 209 
Poecilocampa 122, 143, 

[219 
polychloros 84 
Polychrisia 220 
Polygonia 81, 83, 143, 

[163, 208 
polyodon 22, 205 
Polyommatus 83, 209 
pomonella 159 
Pontia 7, 16, 209 
populeti 161 
populi (Limenitis) 116 
populi (Poecilocampa) 

[122, 143, 219 
populifolia 144 
porcellus 132 
prasina 144, 220 
procellata 220 
pronuba 162 
pruinata 22 
pruni 219 
prunifoliae 182 
Pseudoterpna 22 
Pterostoma 50 
Ptilodon 51 
Ptilodontella 51 
Ptilophora 50, 51 
pulveraria 121 
f. punctellatus (machaon) 

[132 
punctinalis 207 
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f. pupïllata (machaon) 
[132 

pyraliata 144 
pyralina 144 
pyramid ea 162 
Pyrgus 32 
pyrina 220 
pyritoides 25 
Pyronia 34, 211 
quadra 11, 17, 132, 144 
quercus 83, 143, 205, 208 
Quercusia 83, 143, 205, 

[203 
querna 50 
ramburi 133 
ramburiaiis 14, 17 
rapae 7, 10, 82, 209 
ravida 163 
repandata 144, 146 
reticulana 70 
revayana 163, 220 
rfaamni 82 
Rhyacia 126, 220 

*roepkei 86 
rubi (Cailophrys) 83, 208 
rubi (Diarsia) 162, 207 
rubi ( Macro thy lack) 145, 

[219 
rubricosa 161 
f. mbroanalis (machaon) 

[132 
f. rufa (machaon) 132 
rufata 161, 162 
rufkornis 50 
ruralis 180, 207 
ratkilla 161 
sacraria 13, 17 
sagittigera 205 
salïcalis 145, 220 
santo 86 
Saturnia 52, 54 
saucia 12, 17 
Sciapteron 219 
Scotia 12, 17, 144, 162, 

[163 
Scotopteryx 164 
secundaria 145 
segetum 162 
selene 83 
Selenia 161, 162 
selini 145 
semele 208 
semiargus 208 
semibrannea 144 
Semiothisa 144, 145 
Sentha 145 

*septentriona!is 87 
serlata 122 
Serraca 207 
serratelia 182, 186 
sertorius 81, 212 
sexstrigata 163 
signaria 144 
Silepta 180 

simuians 220 
sinapis 209 
Smermthus 126 
sobrina 144 
sordens 112 
Spaelotis 163 
Spectrum 11, 17 
Sphinx 52, 205 
sphinx 144, 220 
Spialia 81 
Spiionota 159 
Spilosoma 132 
Spodoptera 205 
Spudaea 161 

*§traatmanï 216, 221 
straminata 122, 220 
strataria 162 
statiiinus 84 
Stauropus 50 
stellatarum 11, 16 
Sterrha 220 
strigosa 144 
Strymonidia 33, 208, 209 
f. subintacta (machaon) 

[132 
suiewattan 19 
Sylepta 207 
sylvata 144 
sylvestraria 220 
sylvestris 82 
syringaria 121 
tabaniformis 219 
tages 31 
taraxaci 132 
tau 52 
teleius 82, 143 
terebrella 155 
tersata 145 
testaceata 145 
Tethea 145, 205, 219 
Theda 83 
Thera 122, 144 
thersites 208 
Tholera 163 
Thyatira 25 
Thymelicus 82, 209 
tiliae 52 
Tinea 104 
tipuliformis 220 
tithonus 84, 211 
tityrus 82 
Tortrix 15, 17 

*toxopei 19 
tremula 50, 163 
tremulifolia 144, 145, 205, 

[219 
Trichiura 162 
Trkhopteryx 161, 220 
tridens 205 
trimacula 50, 51 
Triphosa 145, 220 
Trisateles 220 
Tritophia 50, 163 
tritophus 50 

trivia 208 
tullia 34 
turca 220 
Udea 14, 17, 122 
f. unicolor (M. brassicae) 

[22 
unionalis 14, 17, 122 
urticae 7, 84, 122, 209 
Vanessa 9, 16, 83, 98, 

[102, 163 
variata 122, 144 

*varii 182 
v-ata 164, 207 
velitaris 50, 144 
venatus 82 
versicolora 144, 219 
viminalis 144 
vinula 49, 52 
virens 205 
viretata 220 
viridana 15, 17 
vitalbata 145 
f. xanthophthaima (ma- 

[chaon) 132 
Xylena 15, 17 
Xylocampa 161 
Yponomeuta 159 
Zeuzera 220 
ziczac 51 
Zygaena 145 

Mecqptera 

communis 128 
Panorpa 128 

Neuroptera 

abbreviata 46, 128 
aibolineata 46, 128 
betulina 45 
Boriomyia 45, 46, 128 
carnea 45, 46, 128 
Chrysopa 45, 46, 128 
concinnus 128 
dorsalis 46 
elegans 45, 46 
flava 45 
flavifrons 46 
Hemerobius 45, 128 
humulinus 45, 128 
lutescens 45 
Micromus 45 
nitidulus 45 
perla 46, 123 
phyllodiroma 46, 128 
var. prasina (ventralis) 

[45, 128 
septempunctata 45 
stigma 45, 128 
subnebulosa 45, 128 
Sympherobms 45, 46 
variegatus 45 
ventralis 45, 123 
Wesmaelius 128 
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Odomata 

Aeshna 127 
cy athiger um 127 
elegans 127 
Enallagma 127 
Ischnura 127 
mixta 127 
strio latum 127 
Sympetrum 127 

Orthoptera 

campestris 27 
Gryllus 27 

Rhynchota 

acanthovillus 167 
adenocarpi 156 
adonidum 113 
affinis 5, 191 

*ambrosiae 169 
amsickii 168 
angustior (ssp.) 191 
angustulus 156 
Anisops 4, 191 
aanulip.es 157 
Aphidoidea 113 
apicalis 156 
Arctocorisa 115 
argentatus 116 
aspedistrae 199 
avenae 111 
bi trichas 170 
bloetei 153 
bonsdorffi 115 
boops 157 
brasili 3, 6 
brevinectarius 166 
Callicorixa 115 
Capitophorus 172, 179 
caprai 100, 116, 191 
carinata 115 
Cateremna 155 
Chionaspis 199 
chlorophainus 172 
cimicoides 5 
cinerea 5 
cinereus 3 
Corixa 5, 115, 191 
Cosmopsaltria 147 
costae 116 
curtulus 157 
Cymatia 115 
cypriacus 157 
decampus 169, 173 
distincta 115, 142 
Ectagala 156 
elongatus 172, 179 

*emarginata 154 
Engistus 157 
exsanguis 157 
fallen! 115, 142 

filifoliae 166 
var. flaviventris (gibbifer) 

[3 
fossamm 142 
fragilis 113 
furcata 100 
gauthieri 5, 6 
Gerris 3, 4, 6, 116, 191 
gibbifer 3, 116 
glandulosus 168 
glauca 115 
gnaphalodes 169 
gracilenta 100 
gregarius 167 
guttata 156 
Hapfasa 148 
Hebrus 100, 116 
hellensi 141 
He.nesta.ds 157 
Hesperocorixa 115 
Heterocordylus 156 
heterohirsutus 165, 167, 

[170 
Holcogaster 158 

*hottesi 168, 173 
hyalinipennis 157 
Hydrometra 3, 100, 191 
Ilyocoris 5 
infrequens 175 
infrequenus 166, 175 
irroratus 157 
lacustris 116 

*lagacei 166, 175 
lateralis 5, 115, 191 
laticeps 157 
leachi 4, 115 
limitata 5 
linearis 5, 191 
linnei 115 
longinectarius 168 
longipes 168 

*longifostris 165, 178 
Lygus 156 
maculata 4, 191 
maculatus 5, 191 
magnautensus 167, 179 
marltimus 113 
mediaterranea 192 
mediterraneus (ssp.) 156 
meeki 148 
Melanaspis 113 
meridionalis 5, 116 
Mesovelia 3, 100 
Micronecta 5 
Microvelia 3, 100 
var. minor (cinerea) 5 
najas 3 
Naucoris 5, 191 
Nepa 5, 116, 192 
nigrolineata 115, 191 
Notonecta 4, 115, 191 
obscuratus 166 
oestlandi 167 
Orthotylus 156 

Oxycarenus 157 
packi 167 
pallidula 191 
palmerae 179 
paludum 116 
panzeri 191 
Parasigara 5, 6, 191 
patonkus 165 
Phyllocerina 113 
Piesma 156 
Pilophorus 156 
Piea 4, 115 
Pieotrichophorus 165 
Pseudococcus 113 
pseudoglandulosus 169, 

£173 
praeusta 115 
producta 115 
pullus 168, 180 
punctata 5, 115, 191 
pusillus 116 
pycnorhysus 167 
pygmaea 3 
quadritrichus 168 
Ranatra 5, 191 
Remaudiereana 157 
rotundicollis 156 
rubra 116 
rafescens 115 
rufieeps 100 
rasticatus 180 
salfcis 113 
sardea 4, 191 

*satyrus 152 
scotti 142 
selecta 115, 191 
Sigara 5, 115, 141, 191 
Sitobion 111 
smilacis 113 
spatulavillus 166 
sporadicus 166 
stagnalis 115 
stagnorum 3, 100, -191 
striata 142 
thoradcus 4, 116, 191 
tibialis 156 
transversa 5, 6, 191 
umbricola 100 
utensis 167 
Vella 100, 116, 191 
viridis 115, 191 
vittigera 3 
wasatchii 169, 180 
weberi 158 

SlPHONAPTERA 

agyrtes 188 
Ctenophthalmus 188 
Hystrichopsylla 188 
Megabothris 188, 189 
smitianus (ssp.) 188 
talpae 188, 189 
walker! 188, 189 
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Trichoptera 

affinis 47, 129 
Agraylea 128 
Agrypnia 46, 47 
aterrimus 129 
Atrhipsodes 129 
auricula 47, 129 
bicolor 129, 201 
binotatus 46 
bipunctatus 47 
conspersa(us) 46, 201 

**contubernalis 46, 47 
crenaticornis 46 
Cyrnus 46, 47, 128 
Dasystegia 46, 47 
digitatus 47, 48 
Ecnomus 128 
extricatus 47 
flavicornis 46 
flavidus 46, 128 
furva 129 
Glyphotaelius 46 
Goera 114 
Grammotaulius 129 
grandis 129 
griseus 47 
guttata 47 
Halesus 47, 48 
hirsutus 47 
Holocentropus 46, 47 
Hydropsyche 46, 47 
lacustris 129 
latipennis 47, 48 
Limnephilus 46, 47, 129 
longicornis 129 
lunatus 46 
marmoratus 46, 129 
multipunctata 128 
Mystacides 129 
nigropunctus 129 
nkidus 129 
obsoleta 46 
ochracea 46, 129 
Oecetis 46, 47, 129 
pagetana 46 
pallidula 128 
pellucidula 46 
pellucidus 46 
permistus 47, 129 

Phryganea 129 
picicornis 46 
Plectrocnemia 46 
Potamophylax 47, 48 
radiatus 47 

**reuteri 129, 130, 202 
rhombicus 46 
senilis 129 
Silo 114 

**simulans 129, 130, 202 
sparsus 47 
stellatus 48 
Stenophylax 47, 48, 129 
tenellus 128 
Triaenodes 129, 130, 201 
vittatus 129 

VERTEBRATA 

Aves 

Laterallus melanophaius 

[55 
Gallinula chloropus 55, 

[60 
Marquetia 88 
Porzana pusilla 55 

Mammalia 

Microtus oeconomus 188 
Sorex araneus 188 

PLANTAE 

Achillea 165, 168 
Allium ursinum 117 
Ambrosia artemisiifolia 

[169, 180 
Amsickia 168 
Angelica 73 
Artemisia sp. 165, 166, 

[167, 168, 169 
Atriplex 156 
Calystegia sepium 11 
Carex vermiculata 116 
Chamaenerium angusti- 

[folium 44, 125 
Chrysothamnus 167 
Chrysothamnus nauseosus 

[166, 169 

Cirsium palustre 73, 74 
Cissus antarctica 113 
Convolvulus arvensis 11 
Corynephorus 28 
Crataegus 78 
Daucus 73 
Eriophyllum stachaedi- 

[folium 165 
Fuchsia 114 
Gutierrezia 167 
Haloxylon 157 
Haplopappus bloomeri 

[166 
Hydrodyction 3 
Juniperus 158 
Lemna gibba 5, 191 
Lemna minor 5, 190 
Petunia 11 
Philadelphum 99, 100 
Phragmites 74 
Pinus 112, 128 
Pinus abies 155 
Pinus sylvestris 112, 121 
Plantago maritima 157 
Populus 52 
Populus alba 156 
Potamogeton cf. gramineus 

[5 
Prunus 119, 186 
Pseudotsuga douglasii 155 
Pteridium aquilinum 122 
Ranunculus 90, 190 
Rhamnus frangula 143 
Robinia 125 
Salicornia fruticosa 156, 

[157 
Salix 52 
Salix alba 113 
Salix fragilis 113 
Scirpus 190 
Scrophularia 90 
Sphaerotilus 3 
Sphagnum 115 
Tamar ix 156 
Taraxacum 77, 78 
Ulmus 128 
Urtica 90 
Valeriana 73 
Zygophyllum 157 

Correcties 

blz. 14, r. 6 van onderen, blz. 15, r. 7 van boven en biz. 17, r. 14 van onderen: megapterella 
moet zijn xylo Stella. 

blz. 195, r. 11 van onderen: schönherri moet zijn schoenherri. 
blz. 220, r. 21 van boven: melanitica moet zijn melanotïca. 
blz. 220, r. 20 van onderen: Polychrysia moet zijn Polychrisia. 
blz. 234, r. 5 van onderen: Crossocrus moet zijn Crossocerus. 
blz. 239, r. 3 van boven: Agenoideus moet zijn Agenioideus. 
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